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kcal: 2864 
białko:101,6g/d 
tłuszcz 
ogół.:105,8g/d 
węglowodany 
ogół:361,4g/d 
sól:5g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. plaster 2szt. 
(7); wędlina 35g (wg etykiety); pomidor 40g, dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną 

Zupa warzywna żółta (włoszczyzna, kalafior, 
kukurydza konserwowa, żółta papryka, fasolka 
szparagowa, koperek w/w 60g (1,7,9); pulpet z 
mięsa mielonego s ok.135g w sosie pomidorowym 
(1,3,7); ziemniaki gotowane, ryż gotowany; 
surówka z kapusty pekińskiej z marchewką, 
cebulą, papryką i koperkiem (7); kompot z owoców 
mieszanych; śliwki 150g 

Omlet z piekarnika z warzywami, serem i szynką 
(3,7); chleb mieszany (1); margaryna śniad. 20g 
(7); wędlina 30g (wg etykiety); ser żółty 30g (7); 
ogórek 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem (7) 

2864 kcal 1148 kcal 920 kcal 796 kcal 
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kcal: 2988 
białko:110,3g/d 
tłuszcz ogół.: 
96,9g/d 
węglowodany ogół: 
403,5g/d 
sól: 5,2g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek puszysty 30g (7); 
wędlina 35g (wg etykiety); sałata; papryka 35g, 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; pasztet z 
gęsi 60g (1,6,9) 

Zupa zalewajka (1,7); filet z miruny panierowany 
100g (1,3,4); ziemniaki gotowane; surówka z 
kapusty kiszonej z cebulą i olejem 60g (10); 
surówka z kapusty czerwonej z jabłkiem, 
marchewką i jogurtem naturalnym 60g (7); kompot 
z owoców mieszanych w/o** 10g; mandarynka ok. 
150g 

Pizza 100g z serem i pieczarkami (1,7); ketchup; 
chleb mieszany (1), margaryna śniad. 20g (7); 
wędlina 30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g 
(7); pomidor 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kawa z mlekiem (1,7)  

2988 kcal 1268 kcal 957 kcal 763 kcal 
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kcal: 3475 
białko: 122,3g/d 
tłuszcz ogół.:115,7 
g/d 
węglowodany ogół: 
469,0g/d 
sól: 6,3g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. krążek 1szt. 
(7); wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; ogórek 
35g; dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
jogurt do picia 1szt. (7) 

Zupa pomidorowa z makaronem świderki i zieloną 
pietruszką w/w 60g (1,7,9); risotto z filetem 
drobiowym s ok.135g z brokułem, marchewką, 
papryką i kukurydzą (1,7); ryż biały; kompot z 
owoców mieszanych w/o 10g; jabłko 1szt. 

Naleśniki z dżemem 2szt. (1,7); chleb mieszany; 
margaryna śniad. 20g (7); wędlina 30g (alergeny 
wg etykiety); ser żółty 30g (7); sałata; papryka 
35g; dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
kakao z mlekiem (7) 

3475 kcal 1312 kcal 1199 kcal 964 kcal 
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kcal: 3335 
białko:123,0g/d 
tłuszcz 
ogół.:141,3g/d 
węglowodany 
ogół:389,0 
sól: 7,25g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek top. krążek 1szt. (7); 
wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; pomidor 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
bułka z wiśnią 1 szt. (1,7) 

Zupa brokułowa (7,9); schab pieczony s ok.150g w 
sosie własnym (1,7); ziemniaki gotowane; kasza 
gryczana; buraczki zasmażane (1,7); surówka z 
kiszonego ogórka z cebulą, musztardą i olejem 
(10); kisiel owocowy; banan 1szt. 

Parówki na gorąco 150g (6); ketchup; bułka hot-
dog 1szt. (1); chleb mieszany (1); margaryna 
śniad. 20g (7); wędlina (wg etykiety); ser żółty 30g 
(7); sałata; ogórek 35g; dżem owocowy; miód, 
herbata z cytryną; kawa zbożowa z mlekiem (1,7) 

3335 kcal 1294 kcal 1055 kcal 986 kcal 
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kcal: 2183 
białko: 68,8g/d 
tłuszcz 
ogół.:80,2g/d 
węglowodany 
ogół:284,0g/d 
sól:4,4g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. plaster 2szt. 
(7); wędlina 30g (wg etykiety); szczypiorek, 
rzodkiewka, dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; biały ser (7) 

Zupa jarzynowa w/w 60g (1,7,9); fasolka po 
bretońsku (7); kompot z owoców mieszanych w/0 
10g; sałatka z arbuza i jabłka 150g 

# Ze względu na różnorodność dostaw, 
jadłospis może ulec zmianie # 

2183 kcal 1361 kcal 822 kcal  

*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 
ALERGENY w posiłkach (cyfry umieszczone w nawiasach przy poszczególnych daniach): 1 – zboża zawierające gluten; 2 – skorupiaki i prod. pochodne; 3 – jaja i prod. pochodne; 
4 – ryby i prod. pochodne; 5 – orzeszki ziemne (arachidowe); 6 – soja i prod. pochodne; 7 – mleko i prod. pochodne; 8 – orzechy; 9 – seler i prod. pochodne; 10 – gorczyca i prod. 
pochodne; 11 – nasiona sezamu i prod. pochodne; 12 – dwutlenek siarki; 13 – łubin; 14 – mięczaki 



JADŁOSPIS DEKADOWY 12.10.2020 do 23.10.2020  
D

Z
IE

Ń
 WARTOŚĆ 

ODŻYWCZA 
 

ŚNIADANIE 
 

OBIAD 
 

KOLACJA 

p
o

n
ie

d
z
ia

łe
k

 

1
9

.1
0

.2
0

2
0

 

kcal: 3192 
białko: 120,1g/d 
tłuszcz 
ogół.:122,3g/d 
węglowodany ogół: 
389,2g/d 
sól: 8,5g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. krążek 1szt. 
(7); wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; papryka 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną 

Rosół z makaronem nitki z zieloną pietruszką w/w 
60g (9); noga z kurczaka 1szt. opiekana; ziemniaki 
gotowane; ryz gotowany; marchewka z groszkiem 
zasmażana (1,7); kompot z owoców mieszanych; 
pomarańcz 1szt. 

Krokiet z serem i pieczarkami (1,7); barszczyk 
czerwony w kubku (9); chleb mieszany (1); 
margaryna śniad. 20g (7); wędlina 30g (alergeny 
wg etykiety); ser żółty 30g (7); sałata; ogórek 35g; 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; kawa 
zbożowa z mlekiem (1,7) 

3192 kcal 1152 kcal 1376 kcal 664 kcal 
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kcal: 2998 
białko: 113,3g/d 
tłuszcz ogół.:107,8 
g/d 
węglowodany ogół: 
391,8g/d 
sól: 5,8g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek top. plaster 2szt. (7); 
wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; pomidor 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
serek waniliowy 1 szt. (7) 

Kapuśniak z kiszonej kapusty  w/w* 60g (7,9); 
pieczeń rzymska s ok.135g z sosem 
pieczeniowym (1,3); ziemniaki gotowane; ryż 
gotowany; sałatka z buraka z cebulą, jabłkiem i 
olejem  60g (1,7) kalafior 60g z bułką tartą i 
margaryną (1,7); kompot z owoców mieszanych 
w/o** 10g; jabłko 150g 

Zapiekanka z makaronem świderki, kiełbasą i 
serem mozarella (1,7); chleb mieszany (1); 
margaryna śniad. 20g (7); wędlina 30g (wg 
etykiety); ser żółty 30g (7); ogórek 40g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; kakao z 
mlekiem (7) 

2998 kcal 1298 kcal 877 kcal 823 kcal 
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kcal: 3532 
białko:129,5g/d 
tłuszcz 
ogół.:115,9g/d 
węglowodany ogół: 
440,1g/d 
sól:6,4g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek puszysty 30g (7); wędlina 
30g (wg etykiety); szczypiorek 10g, rzodkiewka 
40g; dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
twarożek z jogurtem naturalnym 100g (7) 

Zupa ogórkowa w/w 60g (1,7,9); makaron 
spaghetti z mięsem mielonym s ok.135g; surówka: 
sałata, ogórek, koperek i jogurt naturalny (7); kisiel 
owocowy; baton zbożowy z suszonymi owocami 
1szt. (1,5,8); banan 1szt. 

Kasza jaglana zapiekana z malinami z cukrem, 
cukrem waniliowym i śmietaną (3,7); chleb 
mieszany (1); margaryna śniad. 20g (7); wędlina 
30g (wg etykiety); ser żółty 30g (7); sałata 15g, 
papryka 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kawa zbożowa z mlekiem (1,7) 
 

 3532 kcal 1237 kcal 1321 kcal 974 kcal 
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kcal: 3143  
białko:104,5g/d 
tłuszcz 
ogół.:125,5g/d 
węglowodany 
ogół:381,0g/d 
sól:7,1g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. krążek 1szt. 
(7); wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; pomidor 
35g; dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
pączek z cukrem pudrem 1szt. (1,3,7) 

Zupa zalewajka z ziemniakami i majerankiem (1,7) 
pulpeciki z fileta z mintaja 100g w sosie 
koperkowym  ziemniaki gotowane; surówka z 
kapusty pekińskiej z marchewką i olejem 60g; 
ogórek konserwowy 1szt.; kompot z owoców 
mieszanych w/o 10g; sok warzywno-owocowy 
150ml 

Jajeczne łódeczki nadziewane kremem z żółtka, 
majonezu i szczypiorku (3,7); chleb mieszany (1); 
margaryna śniad. 20g (7); wędlina 30g (wg 
etykiety); ser żółty 30g (7); ogórek 40g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; kakao z 
mlekiem (1,7) 

 3143 kcal 1352 kcal 961 kcal 830 kcal 
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 kcal: 2330 
białko:60,0g/d 
tłuszcz 
ogół.:69,4g/d 
węglowodany 
ogół:361,3g/d 
sól:3,8g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek top. plaster 2szt. (7); 
wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; papryka 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
pasztetowa wędzona 60g (alergeny wg etykiety) 

Zupa z czerwonej soczewicy w/w 60g (7,9); knedle 
z truskawkami, cukrem, cukrem waniliowym i 
śmietaną (1,7); kompot z owoców mieszanych w/o 
10g; jabłko 1szt. 150g 

# Ze względu na różnorodność dostaw, 
jadłospis może ulec zmianie # 

 2330 kcal 1285 kcal 1045 kcal  

*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 
ALERGENY w posiłkach (cyfry umieszczone w nawiasach przy poszczególnych daniach): 1 – zboża zawierające gluten; 2 – skorupiaki i prod. pochodne; 3 – jaja i prod. pochodne; 
4 – ryby i prod. pochodne; 5 – orzeszki ziemne (arachidowe); 6 – soja i prod. pochodne; 7 – mleko i prod. pochodne; 8 – orzechy; 9 – seler i prod. pochodne; 10 – gorczyca i prod. 
pochodne; 11 – nasiona sezamu i prod. pochodne; 12 – dwutlenek siarki; 13 – łubin; 14 – mięczaki 


