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kcal: 2991 
białko: 118,5 g/d 
tłuszcz ogół.: 111,0 

g/d 
węglowodany ogół: 
377,0 g/d 

sól: 6,5 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy) z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana 2szt. (gluten), masło 
20g (mleko); serek top. plaster 2szt. (mleko); 
wędlina 35g (alergeny wg etykiety); ogórek 50g; 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 

Zupa ogórkowa z ziemniakami w/w*80g (zawiera 
mleko i seler); makaron spaghetti z mięsem 
mielonym s ok.135g i sosem pomidorowym 
(zawiera gluten); marchewka w słupki; kompot z 
owoców mieszanych w/o 10g; banan 1szt. 

Jajecznica 2szt. ze szczypiorkiem (zawiera jaja); 
chleb mieszany (zawiera gluten); margaryna 
śniad. 20g (zawiera mleko); wędlina 30g (alergeny 
wg etykiety producenta); ser żółty 30g (zawiera 
mleko); sałata 15g; papryka 35g; dżem owocowy; 
herbata z cytryną; kawa zbożowa (zawiera gluten) 
z mlekiem 

1141 kcal 982 kcal 868 kcal 
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kcal: 3036 
białko: 129,6 g/d 

tłuszcz ogół.: 104,2 
g/d 
węglowodany ogół: 

373,4 g/d 
sól: 4,5 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy) z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana 2szt. (gluten), masło 
20g (mleko); serek top. krążek 1szt. (mleko); 
wędlina 35g (alergeny wg etykiety); szczypiorek; 
rzodkiewka 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; ser biały 80g (zawiera mleko) 

Zupa z fasolką szparagową w/w* 80g (zawiera 
mleko i seler); kotlet schabowy s ok. 135g 
(zawiera gluten, jaja); ziemniaki gotowane; 
surówka z selera z jabłkiem i sosem jogurtowo-
majonezowym (zawiera mleko i seler); 
mandarynka 150g 

Leczo z cukinii z papryką, cebulą, kiełbasą 
(zawiera soję) i koncentratem pomidorowym; 
chleb mieszany (zawiera gluten); margaryna 
śniad. 20g (zawiera mleko); wędlina 30g (alergeny 
wg etykiety producenta); ser żółty 30g (zawiera 
mleko); ogórek 40g; dżem owocowy; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem 

1256 kcal 930 kcal 850 kcal 
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kcal: 3311 
białko: 126,0 g/d 
tłuszcz ogół.: 109,0 

g/d 
węglowodany ogół: 
405,2 g/d 

sól: 5,5 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy) z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana 2szt. (gluten), masło 
20g (mleko); serek puszysty 25g (zawiera mleko); 
wędlina 35g (alergeny wg etykiety); sałata, 
papryka 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; pączek z cukrem pudrem (zawiera 
gluten, jaja, mleko) 

Zupa porowa z grzankami w/w 80g (zawiera 
gluten, seler); gulasz z szynki wp. s ok.135g 
(zawiera gluten); kasza jęczmienna (zawiera 
gluten); sałatka z ogórka kiszonego z cebulą, 
musztardą i olejem (zawiera gorczycę); kisiel 
owocowy; baton zbożowy 1szt. (zawiera gluten, 
orzeszki arachidowe i orzechy) 

Bułeczki zapiekane z pomidorem, szczypiorkiem i 
serem żółtym 2szt. (zawiera gluten, mleko); 
chleb mieszany (gluten); margaryna śniad. 20g 
(mleko); wędlina 30g (alergeny wg etykiety); ser 
żółty 30g (mleko); pomidor 50g; dżem owocowy; 
herbata z cytryną; kawa zbożowa (zawiera gluten) 
z mlekiem; 

1296 kcal 1090 kcal 925 kcal 
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kcal: 3024 
białko: 115,0 g/d 
tłuszcz ogół.: 99,7 

g/d 
węglowodany ogół: 
383,3 g/d 

sól: 5,6 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (zawiera gluten, 
orzechy) z mlekiem; mleko gotowane; chleb 
mieszany (gluten); bułka mieszana (zawiera 
gluten), masło 20g (mleko); serek top. plaster 
2szt. (zawiera mleko); wędlina 35g (alergeny wg 
etykiety); sałata; ogórek 35g, dżem owocowy; 
miód; herbata z cytryną; milkshake bananowo-
truskawkowy 150ml (zawiera mleko)   

Zupa zalewajka z ziemniakami i majerankiem 
(zawiera gluten, mleko, gorczycę); kostka rybna 
panierowana 100g (gluten, jaja, ryby); ziemniaki 
gotowane; surówka z kiszonej kapusty z cebulą, 
marchewką i olejem 150g (zawiera gorczycę); 
kompot z owoców mieszanych w/ 10g; jabłko 1szt. 
min.150g 

Sałatka z brokułem, jajkiem, pomidorem i 
majonezem; chleb mieszany (gluten); margaryna 
śniad. 20g (mleko); wędlina 30g (alergeny wg 
etykiety producenta); ser żółty 30g (zawiera 
mleko); sałata; dżem owocowy; herbata z cytryną; 
kakao z mlekiem (mleko) 

1240 kcal 959 kcal 825 kcal 
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kcal: 2248 

białko: 62,5 g/d 
tłuszcz ogół.: 78,3 
g/d 

węglowodany ogół: 
325,0 g/d 
sól: 4,5 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy) z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana 2szt. (gluten), masło 
20g (mleko); serek top. krążek 1szt. (mleko); 
wędlina 30g (alergeny wg etykiety); sałata 15g; 
pomidor 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; serek waniliowy 1szt. (zawiera mleko) 

Barszcz ukraiński z białą fasolą w/w 80g (zawiera 
mleko); łazanki (zawiera gluten) z mięsem s 
ok.135g, kapustą kiszoną (zawiera gorczycę); 
sałatka owocowa z arbuzem, mandarynką, 
jabłkiem i jogurtem naturalnym (zawiera mleko); 
kompot z owoców mieszanych w/o 10g 

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

1243 kcal 1005 kcal  
*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 
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kcal: 3188 
białko: 121,7g/d 
tłuszcz ogół.: 112,9 

g/d 
węglowodany ogół: 
382,0 g/d 

sól: 5,5 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy) z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana 2szt. (gluten), masło 
20g (mleko); serek top. plaster 2szt. (mleko); 
wędlina 35g (alergeny wg etykiety); papryka 50g, 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną 

Krupnik z kaszą jęczmienną i zieloną pietruszką 
(zawiera gluten i seler) w/w 80g; risotto z mięsem 
wołowo-wieprzowym s ok.135g z pieczarkami, 
fasolą czerwoną, kukurydzą (zawiera gluten); 
kompot z owoców mieszanych; śliwki 150g 

Parówki na gorąco ok.150g (zawiera soję); 
ketchup; bułka hotdog 1szt. (zawiera gluten); 
chleb mieszany (gluten); margaryna śniad. 20g 
(mleko); ser żółty 40g (mleko); sałata 15g; 
pomidor 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kawa zbożowa z mlekiem (gluten, mleko) 

1090 kcal 1005 kcal 1093 kcal 
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kcal: 3084 
białko: 117,1 g/d 

tłuszcz ogół.: 104,8 
g/d 
węglowodany ogół: 

375,4 g/d 
sól: 6,4 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy) z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana (gluten), masło 20g 
(mleko); serek top. krążek 1szt. (mleko); wędlina 
35g (alergeny wg etykiety); szczypiorek, 
rzodkiewka, dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; serek wiejski  1 szt. (mleko) 

Zupa krem z kalafiora w/w 80g (zawiera mleko, 
seler) z grzankami (zawiera gluten); nuggetsy z 
fileta drobiowego s ok.135g (zawiera gluten, jaja); 
ryż biały; surówka z kapusty pekińskiej z 
marchewką, papryką, cebulą, koperkiem i olejem; 
kisiel owocowy; jabłko 1szt; 

Pasta jajeczna z sosem jogurtowo-majonezowym i 
zieloną pietruszką (zawiera jaja, mleko); chleb 
mieszany (gluten); margaryna śniad. 20g (mleko); 
wędlina 30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g 
(mleko); sałata; ogórek 35g; dżem owocowy; 
miód; herbata z cytryną; kakao z mlekiem (mleko) 

1235 kcal 999 kcal 850 kcal 
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kcal: 3180 

białko: 120,8 g/d 
tłuszcz ogół.: 99,1 
g/d 

węglowodany ogół: 
367,8 g/d 
sól: 5,9 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy) z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana (gluten), masło 20g 
(mleko); serek puszysty 25g (mleko); wędlina 30g 
(alergeny wg etykiety); sałata 15g; pomidor 35g; 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; bułka z 
jabłkiem 1szt. (gluten, jaja, mleko) 

Zupa koperkowa w/w 80g (zawiera mleko i seler); 
gołąbki bez zawijania z mięsa mielonego s 
ok.135g z ryżem i kapustą oraz sosem 
pomidorowym (zawiera gluten); ziemniaki 
gotowane; mizeria z jogurtem naturalnym (zawiera 
mleko); kompot z owoców mieszanych w/o 10g; 
banan 1szt. 

Warzywa na patelnię z kukurydzą, papryką; chleb 
mieszany (gluten); margaryna śniad. 20g (mleko); 
wędlina 30g (alergeny wg etykiety); ogórek 50g; 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; kawa 
zbożowa z mlekiem (gluten, mleko) 
 

1268 kcal 1115 kcal 797 kcal 
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kcal: 3151 
białko: 128,1 g/d 
tłuszcz ogół.: 116,4 

g/d 
węglowodany ogół: 
398,0 g/d 

sól: 3,4 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy) z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana 2szt. (gluten), masło 
20g (mleko); serek top. krążek 1szt. (mleko); 
wędlina 35g (alergeny wg etykiety); sałata; 
papryka 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; pasztet pieczony 60g (zawiera gluten, 
jaja, soję) 

Zupa pomidorowa z zieloną pietruszką w/w 80g 
(zawiera mleko) i makaronem świderki (zawiera 
gluten); fasolka po bretońsku z szynką wp., 
kiełbasą i majerankiem; ogórek konserwowy 1szt. 
(zawiera gorczycę); kompot z owoców 
mieszanych w/o 10g; baton zbożowy 1szt. 
(zawiera gluten, orzeszki arachidowe i orzechy) 
 

Paluszki rybne 100g (zawiera gluten, jaja, ryby) z 
sosem czosnkowym (zawiera jaja, mleko); chleb 
mieszany (gluten); margaryna śniad. 20g (mleko); 
wędlina 30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g 
(mleko); ogórek 40g; dżem owocowy; miód; 
herbata z cytryną; kakao z mlekiem 

1278 kcal 950 kcal 923 kcal 
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kcal: 2205 

białko: 75,4 g/d 
tłuszcz ogół.: 75,1 
g/d 

węglowodany ogół: 
318,0 g/d 
sól: 3,3 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (gluten, orzechy); z 
mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(gluten); bułka mieszana (gluten), masło 20g 
(mleko); serek top. plaster 2szt. (mleko); wędlina 
35g (alergeny wg etykiety); pomidor 50g, dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; jajko w sosie 
jogurtowo-majonezowym (zawiera jaja, mleko); 

Zupa jarzynowa (zawiera mleko) z makaronem 
zacierką (zawiera gluten) w/w 80g; kotlet 
ziemniaczany z sosem pieczarkowym (zawiera 
gluten); sałatka z pora z kukurydzą i jabłkiem z 
sosem jogurtowo-majonezowym (zawiera jaja, 
mleko); sok owocowy 1szt 

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

1180 kcal 1025 kcal  

*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 


