
JADŁOSPIS DEKADOWY 21.03.-01.04.2022 

D
Z

IE
Ń

 WARTOŚĆ 
ODŻYWCZA 

 
ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
KOLACJA 

p
o

n
ie

d
z
ia

łe
k

 

2
1

.0
3

.2
0

2
2

 

kcal: 2893 
białko: 149,3 g/d 
tłuszcz ogół.: 84,7 
g/d 
węglowodany ogół: 
377,1 g/d 
sól: max. 5 g/d 

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

Zupa pieczarkowa z zacierką w/w 60g (zawiera 
gluten, mleko, seler); risotto z fileta drobiowego s 
ok. 135g z warzywami: brokuły, kalafior, papryka, 
marchewka, kukurydza (zawiera gluten); kompot z 
owoców mieszanych w/o 10g; pomarańcza 1szt. 

Paluszki rybne pieczone ok.100g z sosem 
czosnkowym (zawiera gluten, ryby, jaja, mleko); 
chleb mieszany (zawiera gluten); margaryna 
śniad. 20g (mleko); wędlina 35g (alergeny wg 
etykiety producenta); ser żółty 30g (zawiera 
mleko); sałata 15g; pomidor 35g; dżem owocowy; 
miód; herbata z cytryną; kawa zbożowa z mlekiem 
(gluten, mleko) 

1043 kcal 941 kcal 909 kcal 
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kcal: 3207 
białko: 116,5 g/d 
tłuszcz ogół.: 135,3 
g/d 
węglowodany ogół: 
373,5 g/d 
sól: max.5 g/d 

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

Zupa krem z kalafiora w/w 80g (zawiera mleko, 
seler); kotlet schabowy s ok.135g panierowany 
(zawiera gluten, jaja); ziemniaki gotowane; 
sałatka z buraczków z jabłkiem, cebulą i olejem; 
kompot z owoców mieszanych w/o 10g; banan 
1szt. 

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

1180 kcal 1069 kcal 958 kcal 
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kcal: 2939 
białko: 120,3 g/d 
tłuszcz ogół.: 106,5 
g/d 
węglowodany ogół: 
376,6 g/d 
sól: max.5 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; pączek z 
cukrem pudrem 1szt. (zawiera gluten, jaja, 
mleko); 

Krupnik jęczmienny z ziel. pietruszką (zawiera 
gluten, seler); łazanki z makaronu kokardki z 
mięsem mielonym wołowo-wieprzowym s ok.100g 
i kapustą kiszoną (zawiera gluten, gorczycę); 
warzywa na patelnię z margaryną; kisiel owocowy; 
jabłko 1szt. 

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

1206 kcal 911 kcal 822 kcal 
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kcal: 2976 
białko: 124,9 g/d 
tłuszcz ogół.: 107,5 
g/d 
węglowodany ogół: 
379,6 g/d 
sól: max.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); sałata, 
papryka 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; jogurt owocowy 1szt. (zawiera mleko); 

Rosół z makaronem nitki i zieloną pietruszką 
(zawiera gluten, seler); noga z kurczaka 1szt.; ryż 
biały; sałatka wiosenna z sałatą, ogórkiem, 
rzodkiewką, koperkiem i jogurtem naturalnym 
(zawiera mleko); kompot z owoców mieszanych 
w/o 10g; baton zbożowy 1szt. (zawiera gluten, 
orzechy włoskie, orzeszki arachidowe) 

Sałatka jarzynowa z ogórkiem konserwowym 
kukurydzą i papryką z majonezem (zawiera 
mleko, seler); chleb mieszany (gluten); 
margaryna śniad. 20g (mleko); wędlina 30g 
(alergeny wg etykiety); ser żółty 30g (mleko); 
pomidor 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem 

1188 kcal 979 kcal 809 kcal 
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kcal: 2212 
białko: 46,7 g/d 
tłuszcz ogół.: 66,6 
g/d 
węglowodany ogół: 
357,4 g/d 
sól: max.5 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); ogórek 50g, dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; masło rybne 
80g (zawiera ryby); 

Zupa z fasolką szparagową w/w 60g (zawiera 
mleko, seler); kluski śląskie z musem 
truskawkowym (zawiera mleko); kompot z 
owoców mieszanych w/o 10g; sok warzywno-
owocowy 1szt. 

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

1266 kcal 946 kcal  

*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 
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kcal: 3006 
białko: 127,5 g/d 
tłuszcz ogół.: 107,8 
g/d 
węglowodany ogół: 
381,6 g/d 
sól: max. 5 g/d 

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

Zupa brokułowa w/w 60g (zawiera seler, mleko); 
gulasz z mięsa wieprzowego s ok.135g (zawiera 
gluten); kolorowa sałatka z ogórka kiszonego z 
marchewką, papryką, jabłkiem i olejem (zawiera 
gorczycę); kasza gryczana; ziemniaki gotowane; 
kompot z owoców mieszanych; gruszka 1szt. 

Zapiekanka makaronowa z kiełbasą, cebulą, 
serem żółtym i sosem pomidorowym z ziołami 
prowansalskimi (zawiera gluten, mleko); chleb 
mieszany (zawiera gluten); margaryna śniad. 20g 
(mleko); wędlina 40g (alergeny wg etykiety 
producenta); sałata 15g; papryka 35g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; kawa zbożowa 
z mlekiem (gluten, mleko) 

1064 kcal 1106 kcal 836 kcal 
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kcal: 2995 
białko: 113,3 g/d 
tłuszcz ogół.: 99,0 
g/d 
węglowodany ogół: 
413,0 g/d 
sól: max.5 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (zawiera gluten, 
orzechy) z mlekiem; mleko gotowane; chleb 
mieszany (zawiera gluten); bułka mieszana 
(zawiera gluten), masło 20g (zawiera mleko); 
serek top. plaster 2szt. (mleko); wędlina 35g 
(alergeny wg etykiety); bułka jogurtowa 1szt. 
(zawiera gluten, mleko); sałata; pomidor 35g 

Zupa pomidorowa z ryżem w/w 60g (zawiera 
mleko, seler); kotlet mielony s ok.135g (zawiera 
gluten, jaja); buraczki zasmażane (zawiera 
gluten); ziemniaki gotowane; kisiel owocowy; 
mandarynki 2szt. 

Kasza bulgur z musem truskawkowym (zawiera 
gluten, mleko);  chleb mieszany (zawiera gluten); 
margaryna śniad. 20g (zawiera mleko); wędlina 
30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g (zawiera 
mleko); sałata; papryka 35g; dżem owocowy; 
miód; herbata z cytryną; kakao z mlekiem (mleko) 

1118 kcal 1038 kcal 839 kcal 
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kcal: 3084 
białko: 152,6 g/d 
tłuszcz ogół.: 85,3 
g/d 
węglowodany ogół: 
431,0 g/d 
sól: max.5 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; twarożek 
z jogurtem naturalnym 100g (zawiera mleko);  

Zupa ogórkowa w/w 60g (zawiera mleko, seler); 
filet z kurczaka s ok.135g w sosie pieczarkowym 
(zawiera gluten); ryz biały; surówka z kapusty 
białej z marchewką, rzodkiewką i sosem 
jogurtowo-majonezowym z miodem i musztardą; 
kompot z owoców mieszanych w/o10g; banan 
1szt. 

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

1179 kcal 1078 kcal 827 kcal 
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kcal: 3185 
białko: 142,2 g/d 
tłuszcz ogół.: 112,9 
g/d 
węglowodany ogół: 
407,5 g/d 
sól: max.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); sałata, 
papryka 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; jogurt owocowy 1szt. (zawiera mleko); 

Zupa jarzynowa w/w 60g (zawiera mleko, seler); 
fasolka po bretońsku z mięsem z szynki wp. s 
ok.60g i kiełbasą ok.60g (zawiera soję); ogórek, 
marchewka, papryka słupki ok.100g; kompot z 
owoców mieszanych; sok warzywno-owocowy 
1szt. 

Koreczki śledziowe z ogórkiem, papryką i 
kukurydzą (zawiera ryby, gorczycę); chleb 
mieszany (gluten); margaryna śniad. 20g (mleko); 
wędlina 30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g 
(mleko); pomidor 40g; dżem owocowy; miód; 
herbata z cytryną; kakao z mlekiem 

1217 kcal 1045 kcal 923 kcal 
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kcal: 2116 
białko: 61,2 g/d 
tłuszcz ogół.: 76,1 
g/d 
węglowodany ogół: 
289,2 g/d 
sól: max.5 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); ogórek 50g, dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; jajko 1szt. z 
sosem tatarskim (zawiera jaja, mleko); 

Zupa szpinakowa z jajkiem w/w 60g (zawiera 
mleko); placki z jabłkami ze śmietaną z cukrem i 
cukrem waniliowym (zawiera gluten, mleko); 
kompot z owoców mieszanych w/o 10g; baton 
zbożowy 1szt. (zawiera gluten, orzechy włoskie i 
orzeszki arachidowe); 

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

1205 kcal 911 kcal  

 


