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kcal: 2863 
białko: 117,5g/d 
tłuszcz ogół.: 100,4 
g/d 
węglowodany ogół: 
373,7 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 konserwowy 1szt., papryka 40g, 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną 

Krupnik jaglany z zieloną pietruszką (zawiera 
seler); makaron spaghetti z mięsem mielonym s 
ok. 135g z sosem pomidorowym z ziołami 
prowansalskimi (zawiera gluten); ogórek 
konserwowy 1szt. (zawiera gorczycę); kompot z 
owoców mieszanych; pomarańcza 1szt. 

Jajecznica 2szt. (zawiera jaja); chleb mieszany 
(zawiera gluten); margaryna śniad. 20g (zawiera 
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 (zawiera 
gluten, mleko) 

1086 kcal 971 kcal 806 kcal 
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kcal: 3007 
białko: 122,7 g/d 
tłuszcz ogół.: 118,6 
g/d 
węglowodany ogół: 
357,3 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); serek wiejski 1szt. (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 wiosenna z sałatą, papryką, rzodkiewką i 
jogurtem naturalnym (zawiera mleko); kompot z 
owoców mieszanych w/o 10g; jabłko 1szt. 

Sałatka z kaszą bulgur, szynką, papryką, 
kukurydzą, ogórkiem konserwowym i sosem 
jogurtowo-majonezowym (zawiera gluten, jaja, 
mleko, gorczycę);  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) 

1186 kcal 1078 kcal 743 kcal 
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kcal: 3050 
białko: 129,8 g/d 
tłuszcz ogół.: 140,8 
g/d 
węglowodany ogół: 
320,3 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; pasztet z 
gęsi 60g (zawiera gluten, soję) 

Zupa z fasolką szparagową (zawiera mleko, 
seler); filet drobiowy s ok.135g w sosie serowym 

(zawiera mleko); makaron świderki (zawiera 
gluten); marchewka z jabłkiem i jogurtem 
naturalnym (zawiera mleko); kisiel owocowy; 
melon ok.150g 

Parówki na gorąco ok.150g (zawiera soję); bułka 
hotdog (zawiera gluten); 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) 
 

1106 kcal 1083kcal 861 kcal 
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kcal: 2740 
białko: 89,4 g/d 
tłuszcz ogół.: 87,7 
g/d 
węglowodany ogół: 
390,5 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 pitny 1szt. (zawiera mleko); 

Zupa zalewajka z ziemniakami i majerankiem 
(zawiera gluten, mleko); filet rybny ok.110g w 
kostce (zawiera gluten, jaja, ryby); ziemniaki 
gotowane; surówka z kapusty czerwonej z 
marchewką, jabłkiem, cebulą i majonezem 
(zawiera jaja, mleko); kompot z owoców 
mieszanych; jabłko 1szt. 

Ryż z jabłkami ze śmietaną z cukrem i cukrem 
waniliowym (zawiera gluten, mleko); 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 

1062 kcal 938 kcal 740 kcal 
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kcal: 2092 
białko: 57,1 g/d 
tłuszcz ogół.: 71,22 
g/d 
węglowodany ogół: 
309,0 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 top. plaster 2szt. (mleko); wędlina 
35g (alergeny wg etykiety); ogórek 50g, dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; bułka z 
jabłkiem 1szt. (zawiera gluten, jaja) 

Barszcz ukraiński z białą fasolą (zawiera mleko); 
kopytka ziemniaczane z sosem pieczarkowym 
(zawiera gluten, jaja); mizeria z jogurtem 
naturalnym (zawiera mleko); kompot z owoców 
mieszanych w/o ok.10g; baton zbożowy 1szt. 
(zawiera gluten, orzechy i orzeszki arachidowe) 

 
 
 

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

1172 kcal 920 kcal  

*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 
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kcal: 2908 
białko: 113,05 g/d 
tłuszcz ogół.: 99,4 
g/d 
węglowodany ogół: 
386,4 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 ogórkowa w/w 60g (zawiera mleko, seler); 
gulasz meksykański z mięsem wp. s ok..135g z 
papryką, ogórkiem konserwowym, kukurydzą i 
fasolą czerwoną (zawiera gluten, gorczycę); 
kasza gryczana; ogórek kiszony 1szt.; nektarynka 
1szt. 
 

Omlet 1,5szt. z warzywami (zawiera jaja, 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) 

1094 kcal 1070 kcal 744 kcal 
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kcal: 2849 
białko: 120,1 g/d 
tłuszcz ogół.: 113,3 
g/d 
węglowodany ogół: 
342,5 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); serek waniliowy 1szt. 
(zawiera mleko); sałata; pomidor 35g 

Zupa pomidorowa z makaronem świderki w/w 60g 
(zawiera gluten, mleko, seler); filet drobiowy 
panierowany s ok.135g (zawiera gluten, jaja); 
ziemniaki gotowane z koperkiem; surówka z 
kapusty pekińskiej z marchewką, papryką, 
koperkiem i olejem; ziemniaki gotowane; kisiel 
owocowy; jabłko 1szt. 

Sałatka ryżowa z tuńczykiem z papryką, ogórkiem 
konserwowym, kukurydzą i majonezem (zawiera 
jaja, mleko, ryby, gorczycę);  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) 

1098 kcal 978 kcal 773 kcal 
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kcal: 2790 
białko: 133,4 g/d 
tłuszcz ogół.: 90,9 
g/d 
węglowodany ogół: 
357,1 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; bułka 
jogurtowa 1szt. (zawiera gluten, jaja, mleko)  

Zupa fasolowa z majerankiem (zawiera seler); 
łazanki z makaronem kokardki z mięsem wołowo-
wieprzowym s ok.100g i kapustą kiszoną (zawiera 
gluten, gorczycę); ogórek w ćwiartki 100g; 
kompot z owoców mieszanych; mus owocowy 
1szt. 

Kiełbasa na gorąco 150g (zawiera soję); ketchup, 
chleb mieszany (zawiera gluten); margaryna 
śniad. 20g (zawiera mleko); ser żółty 40g 
(alergeny wg etykiety); ogórek 50g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; kawa zbożowa 
z mlekiem (gluten, mleko) 
 

1019 kcal 828 kcal 943 kcal 
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kcal: 2837 
białko: 129,5 g/d 
tłuszcz ogół.: 84,3 
g/d 
węglowodany ogół: 
389,7 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 z zieloną pietruszką 
(zawiera gluten, seler); noga z kurczaka 1szt. 
opiekana; ryz biały; marchewka z groszkiem 
zasmażana (zawiera gluten); kompot z owoców 
mieszanych w/o 10g; arbuz 200g 

Paszteciki z pieczarkami 1szt.; barszcz czerwony 
z majerankiem; chleb mieszany (gluten); 
margaryna śniad. 20g (zawiera mleko); wędlina 
30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g (zawiera 
mleko); pomidor 40g; dżem owocowy; miód; 
herbata z cytryną; kakao z mlekiem 

1048 kcal 1011 kcal 778 kcal 
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kcal: 2140 
białko: 74,5 g/d 
tłuszcz ogół.: 64,0 
g/d 
węglowodany ogół: 
319,9 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 jogurtowo-majonezowym (zawiera jaja, 
mleko); 

Zupa pieczarkowa z zacierką (zawiera gluten, 
seler); naleśniki 2 szt. z serem, z dżemem 
owocowym (zawiera gluten, mleko); kompot z 
owoców mieszanych; koktajl bananowo-
truskawkowy 150ml (zawiera mleko) 

 
 
 

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

1135 kcal 1005 kcal  

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


