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kcal: 3081 
białko: 138,9 g/d 
tłuszcz ogół.: 93,1 
g/d 
węglowodany ogół: 
415,3 g/d 
sól: 7,8 g/d 

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

Zupa krem dyniowo-marchewkowy z grzankami 
(zawiera gluten, mleko, seler); risotto z filetem 
drobiowym s ok.135g z warzywami: brokuły, 
kalafior, marchewka, papryka, kukurydza 
(zawiera gluten); ogórek konserwowy 1szt. 
(zawiera gorczycę); kompot z owoców 
mieszanych w/o 10g; mus owocowy 1szt. 

Zapiekanka z makaronu, kiełbasy z serem żółtym, 
sosem pomidorowym i ziołami prowansalskimi 
(zawiera gluten, soję, mleko); chleb mieszany 
(zawiera gluten); margaryna śniad. 20g (zawiera 
mleko); ser żółty 40g (zawiera mleko); sałata; ogórek 
40g; dżem owocowy; herbata z cytryną; kawa 
zbożowa (zawiera gluten) z mlekiem 

1095 kcal 1123 kcal 863 kcal 
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kcal: 3211 
białko: 142,5 g/d 
tłuszcz ogół.: 108,3 
g/d 
węglowodany ogół: 
384,9 g/d 
sól: 5,2 g/d 

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

Rosół z makaronem nitki i zieloną pietruszką 
(zawiera gluten, seler); noga z kurczaka 
opiekana 1szt.; ziemniaki gotowane; marchewka 
z groszkiem zasmażana (zawiera gluten); 
brokuły gotowane; kisiel owocowy 1szt.; 
mandarynka ok.150g 

Pizza z serem i pieczarkami 100g (zawiera gluten, 
mleko); chleb mieszany (zawiera gluten); margaryna 
śniad. 20g (zawiera mleko); wędlina 30g (alergeny wg 
etykiety producenta); wędlina 35g (wg etykiety 
producenta); sałata; papryka 35g; dżem owocowy; 
herbata z cytryną; kakao z mlekiem 

1175 kcal 1129 kcal 907 kcal 
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kcal: 3131 
białko: 127,4 g/d 
tłuszcz ogół.: 125,3 
g/d 
węglowodany ogół: 
372,1 g/d 
sól: 7,9 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (zawiera gluten, orzechy) 
z mlekiem; mleko gotowane; chleb mieszany 
(zawiera gluten); bułka mieszana 2szt. (zawiera 
gluten), masło 20g (zawiera mleko); serek puszysty 
25g (zawiera mleko); wędlina 35g (alergeny wg 
etykiety); sałata, ogórek 35g; dżem owocowy; miód; 
herbata z cytryną; bułka z jabłkiem 1szt. (zawiera 
gluten, jaja, mleko) 

Zupa kapuśniak z białej kapusty z ziemniakami 
w/w* 60g (zawiera mleko, seler); schab b/k s 
ok.150g w sosie własnym (zawiera gluten); 
ziemniaki gotowane; kasza gryczana; sałatka z 
buraczków z jabłkiem, cebulą i olejem; kompot z 
owoców mieszanych; melon 200g 

Omlet 1,5szt. z warzywami (zawiera jaja, mleko); 
chleb mieszany (gluten); margaryna śniad. 20g 
(mleko); wędlina 35g (alergeny wg etykiety); ser żółty 
30g (zawiera mleko); sałata; pomidor 35g; dżem 
owocowy; herbata z cytryną; kawa zbożowa (zawiera 
gluten) z mlekiem; 

1187 kcal 1119 kcal 825 kcal 
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kcal: 2808 
białko: 90,9 g/d 
tłuszcz ogół.: 111,4 
g/d 
węglowodany ogół: 
354,7 g/d 
sól: 5,8 g/d 

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

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

Sałatka jarzynowa z papryką, ogórkiem 
konserwowym, kukurydzą i sosem jogurtowo-
majonezowym (zawiera jaja, mleko); chleb mieszany 
(zawiera gluten); margaryna śniad. 20g (zawiera 
mleko); wędlina 35g (alergeny wg etykiety 
producenta); ser żółty 30g (zawiera mleko); ogórek 
50g; dżem owocowy; herbata z cytryną; kakao z 
mlekiem 

1050 kcal 856 kcal 899 kcal 
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kcal: 2140 
białko: 58,4 g/d 
tłuszcz ogół.:  66,8 
g/d 
węglowodany ogół: 
337,0 g/d 
sól: 3,5 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; milkshake 
truskawkowy 150ml (zawiera mleko); 
 
 

Zupa z czerwoną soczewicą i majerankiem w/w 
60g (zawiera mleko, seler); placki z jabłkami 
2szt. ze śmietaną z cukrem waniliowym (zawiera 
gluten, mleko); kompot z owoców mieszanych; 
sok warzywno-owocowy 1szt. 300ml  
 
 

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

 
 
 
 

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

 

1113 kcal 1027 kcal  



 


