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kcal: 3025kcal 
białko: 119,24g/d 
tłuszcz ogół.: 
96,09g/d 
węglowodany ogół: 
466,22g/d 
sól: max.5 g/d 

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

Krupnik jaglany z zieloną pietruszką w/w 50g 
(zawiera seler); filet drobiowy s ok.135g w sosie 
pieczarkowym z makaronem kokardki (zawiera 
gluten); surówka z selera z jabłkiem i sosem 
jogurtowo-majonezowym (zawiera mleko, jaja, 
seler); kompot z owoców mieszanych w/o 25g; 
mandarynka 1szt. 100g 

Bułeczki margerytki 2szt. z serem żółtym i 
pomidorem (30g) z ziołami prowansalskimi (zawiera 
gluten, mleko); chleb mieszany (zawiera gluten); 
margaryna śniad. 20g (zawiera mleko); wędlina 45g 
(alergeny wg etykiety producenta); pomidor 50g; 
dżem owocowy; herbata z cytryną; kawa zbożowa z 
mlekiem (zawiera gluten, mleko); 

1059 kcal 1122 kcal 844 kcal 

w
to

re
k

 

1
4

.0
3

.2
0

2
3

 

kcal: 3021 
białko: 130,64g/d 
tłuszcz ogół.: 
99,32g/d 
węglowodany ogół: 
418,70g/d 
sól: max. 5g/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); sałata, papryka 35g; 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; jogurt do 
picia 1szt. (zawiera mleko) 

Zupa brokułowa w/w 60g (zawiera mleko, seler); 
kotlet schabowy s ok.135g (zawiera gluten, jaja); 
ziemniaki gotowane; marchewka z jabłkiem z 
jogurtem nat. 150g (zawiera mleko); kisiel 
owocowy; melon 200g 

Jajecznica 2szt. (zawiera jaja); chleb mieszany 
(zawiera gluten); margaryna siad. 20g (zawiera 
mleko); wędlina 35g (alergeny wg etykiety 
producenta); ser żółty 30g (zawiera mleko); 
ogórek 35g; dżem owocowy; herbata z cytryną; 
kakao z mlekiem 

1205 kcal 828 kcal 988 kcal 
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kcal: 3136 
białko: 119,81g/d 
tłuszcz ogół.: 
106,29g/d 
węglowodany ogół: 
430,77g/d 
sól: max. 5g/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); szczypiorek, rzodkiewka; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; twarożek z 
jogurtem nat. 100g (zawiera mleko) 

Zupa koperkowa w/w 50g (zawiera mleko, seler); 
gulasz meksykański z szynką wp. s ok.135g z 
papryką, fasolą czerwoną, kukurydzą, ogórkiem 
konserwowym i sosem pomidorowym w/w 100g 
(zawiera gluten, gorczycę); kasza gryczana; kompot 
z owoców mieszanych w/o 25g; baton zbożowy 1szt. 
(zawiera gluten, orzechy i orzeszki arachidowe) 

Burger z mortadeli ok.150g (zawiera jaja, soję); 
bułka mieszana 1szt. (zawiera gluten); chleb 
mieszany (zawiera gluten); margaryna śniad. 20g 
(zawiera mleko); ser żółty 40g (zawiera mleko); 
papryka 40g; sałata dżem owocowy; herbata z 
cytryną; kawa zbożowa (zawiera gluten) z mlekiem 

1079 kcal 1139 kcal 918 kcal 
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kcal: 3126 
białko: 158,99g/d 
tłuszcz ogół.: 
130,15g/d 
węglowodany ogół: 
391,86g/d 
sól: max.5 g/d 

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

Rosół z makaronem nitki i zieloną pietruszką w/w 
50g (zawiera gluten, seler); noga z kurczaka 
opiekana 1szt.; ryż biały; sałatka wiosenna z 
sałatą, papryką, koperkiem, ogórkiem i rzodkiewką 
z jogurtem nat. 100g (zawiera mleko); kompot z 
owoców mieszanych w/o 25g; jabłko 1szt. 150g 
 

Leczo z cukinii z dynią, papryką, cebulą, kiełbasą 
śląską i sosem pomidorowym w/w 150g; chleb 
mieszany (zawiera gluten); margaryna siad. 20g 
(zawiera mleko); wędlina 35g (alergeny wg 
etykiety producenta); ser żółty 30g (zawiera 
mleko); papryka 35g; dżem owocowy; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem 

1211 kcal 1167 kcal  748 kcal 
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kcal: 1980 
białko: 52,74g/d 
tłuszcz ogół.: 
45,15g/d 
węglowodany ogół: 
350,86g/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. (zawiera mleko); wędlina 35g 
(alergeny wg etykiety); ogórek konserwowy 1szt.; 
papryka 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; pasta rybna 60g (zawiera ryby) 

Zupa pomidorowa z makaronem świderki i zieloną 
pietruszką w/w 50g (zawiera gluten, mleko, 
seler); naleśniki z jabłkami 2szt. ze śmietaną z 
cukrem waniliowym w/o 100g (zawiera gluten, 
mleko); kompot z owoców mieszanych w/o 25g; 
sok warzywno-owocowy 1szt. 150g 

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

1059 kcal 921 kcal  
*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 
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kcal: 3148 
białko: 124,63g/d 
tłuszcz ogół.: 
94,98g/d 
węglowodany ogół: 
485,50g/d 
sól: max.5 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); papryka 50g, dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną 

Zupa kalafiorowa z zieloną pietruszką w/w 60g 
(zawiera mleko, seler); pulpet z mięsa mielonego 
s ok.135g w sosie pomidorowym (zawiera gluten); 
ziemniaki gotowane; mizeria z jogurtem 
naturalnym 150g (zawiera mleko); kompot z 
owoców mieszanych w/o 25g; banan 1szt. 150g 

Jajko sadzone 2szt. w grzance pełnoziarnistej 
(zawiera gluten); chleb mieszany (zawiera gluten); 
margaryna śniad. 20g (zawiera mleko); wędlina 40g 
(alergeny wg etykiety producenta); ser żółty 30g 
(zawiera mleko); sałata; pomidor 35g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; kawa zbożowa z 
mlekiem (zawiera gluten, mleko) 

1059 kcal 1207 kcal 882 kcal 
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kcal: 2869 
białko: 115,22g/d 
tłuszcz ogół.: 
88,53g/d 
węglowodany ogół: 
385,78g/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. krążek 1szt. 
(zawiera mleko); wędlina 35g (alergeny wg etykiety); 
szczypiorek, rzodkiewka, dżem owocowy; miód; 
herbata z cytryną; serek wiejski 1szt. (zawiera 
mleko) 

Kapuśniak z kiszonej kapusty z majerankiem w/w 
60g (zawiera seler, gorczyca); paluszki rybne 
120g z pieca (zawiera gluten, ryby); ziemniaki 
gotowane; surówka z kapusty czerwonej z 
marchewką, jabłkiem i sosem jogurtowo-
majonezowym 150g (zawiera mleko, jaja); kompot 
z owoców mieszanych w/o 25g; gruszka 1szt. 
150g 

Ryż z jabłkami zapiekany ze śmietaną z cukrem 
waniliowym (zawiera mleko); chleb mieszany 
(zawiera gluten); margaryna śniad. 20g (zawiera 
mleko); wędlina 40g (alergeny wg etykiety); ser 
żółty 30g (zawiera mleko); ogórek 35g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; kakao z 
mlekiem 

1208 kcal 839 kcal 822 kcal 
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kcal: 3158 
białko: 122,04g/d 
tłuszcz ogół.: 
102,18g/d 
węglowodany ogół: 
428,05g/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 puszysty 25g (zawiera mleko); wędlina 30g 
(alergeny wg etykiety); sałata 15g; pomidor 35g; 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; bułka z 
budyniem 1szt. (zawiera gluten, jaja, mleko); 

Zupa pomidorowa z zacierką w/w 50g (zawiera 
gluten, mleko, seler); gulasz z mięsa wp. s 
ok.135g (zawiera gluten); kasza gryczana; 
kolorowa surówka z ogórka kiszonego z 
marchewką, papryką, jabłkiem, cebulą i olejem 
150g (zawiera gorczycę); kompot z owoców 
mieszanych w/o 25g; pomarańcza 1szt. 150g 

Warzywa na patelnię z brokułem, kalafiorem, 
marchewką, kukurydzą i papryką 150g; chleb 
mieszany (gluten); margaryna śniad. 20g (mleko); 
wędlina 35g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g 
(zawiera mleko);  papryka 50g; dżem owocowy; 
miód; herbata z cytryną; kawa zbożowa z mlekiem 
(gluten, mleko) 

1211 kcal 1147 kcal 800 kcal 
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kcal: 2868 
białko: 122,27g/d 
tłuszcz ogół.: 
80,89g/d 
węglowodany ogół: 
427,54g/d 
sól: max.5 g/d 

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

Barszcz ukraiński z białą fasolą w/w 50g (zawiera 
seler, gorczycę); filet drob. s ok.135g 
panierowany (zawiera gluten, jaja); ziemniaki 
gotowane; surówka z kiszonej kapusty z 
marchewką, cebulą i olejem (zawiera gorczycę); 
kompot z owoców mieszanych w/o 25g; jabłko 
1szt. 150g 

Sałatka z szynką, kaszą bulgur, kukurydzą, 
papryka i sosem jogurtowo-majonezowym 
(zawiera gluten, soję, mleko); chleb mieszany 
(zawiera gluten); margaryna śniad. 20g (zawiera 
mleko); wędlina 35g (alergeny wg etykiety); ser 
żółty 30g (zawiera mleko); pomidor 40g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; kakao z 
mlekiem 

1205 kcal 906 kcal 757 kcal 
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kcal: 1804 
białko: 53,69g/d 
tłuszcz ogół.: 
45,10g/d 
węglowodany ogół: 
279,73g/d 
sól: max.5 g/d 

płatki kukurydziane/muesli (zawiera gluten, 
orzechy); z mlekiem; mleko gotowane; chleb 
mieszany (zawiera gluten); bułka mieszana (gluten), 
masło 20g (zawiera mleko); serek top. plaster 2szt. 
(mleko); wędlina 35g (alergeny wg etykiety); pomidor 
50g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; ciasto 
zbożowe 1szt. bez cukru (zawiera gluten, mleko); 

Zupa szpinakowa z jajkiem w/w 50g (zawiera 
mleko, seler); placki ziemniaczane 2szt. z sosem 
wegetariańskim w/w 100g (zawiera gluten, jaja); 
kompot z owoców mieszanych w/o 25g; mus 
owocowy 1szt.  

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

1093 kcal 711 kcal  

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


