
JADŁOSPIS OD 01.03.2021-05.03.2021  

PONIEDZIAŁEK 01.03 

ŚNIADANIE:  Chleb baltonowski i orkiszowy (gluten) z masłem 82%,szynka wieprzowa 

gotowana-płat, sałata lodowa, pomidor, herbata miętowa (susz ziół).  

OBIAD:  Rosół z mięsa kurczaka (udka z kurczaka, porcja rosół, por seler, marchewka, 

korzeń pietruszki, lubczyk, natka pietruszki) z kluseczkami (mąka, jaja, woda), naleśniki 

 z nadzieniem serowo-owocowym (mleko, gluten, jaja,) kompot jabłkowy. 

 PODWIECZOREK : Chleb kiełkowy(gluten) z masłem 82%,czerwona papryka, humus  

z ciecierzycy, herbata z owoców sadu. 

WTOREK 02.03 

ŚNIADANIE:  Bułka wrocławska  (gluten) z masłem82%,ser żółty łowicki(mleko),ogórek 

szklarniowy, rzodkiewka, kakao naturalne na mleku 2%(mleko) 

OBIAD: Duszony kurczak trybowany w ziołach (majeranek, czosnek, papryka cebula),ryż na 

sypko, surówka z kiszonej kapusty z warzywami, woda mineralna, gruszka 

PODWIECZOREK : Jogurt naturalny (mleko) z sosem wiśniowym, biszkopty, kawa zbożowa 

z mlekiem (gluten, mleko, jaja), banan 

ŚRODA 03.03 

ŚNIADANIE: Chleb baltonowski i słonecznikowy(gluten), z masłem 82%,parowki z szynki,      

ogórek kiszony, pomidor, herbata z miodem 

OBIAD: Zupa fasolowa na mięsie z warzywami( kości ze schabu, fasola, seler, por, 

marchewka, korzeń pietruszki, liść laurowy, ziele angielski, ziemniaki, majeranek), kaszka na 

mleku 2% z borówkami (gluten, mleko ) 

PODWIECZOREK: Mufinka czekoladowo-serowa (mleko, mąka jaja, kakao, serek waniliowy,     

olej)-wyrób własny, winogrono, woda mineralna 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 04.03 

ŚNIADANIE: Bułka alpejska (gluten) z masłem 82%,dżem brzoskwiniowy, marchewka do 

chrupania, kawa zbożowa z mlekiem 2% (gluten, mleko) 

OBIAD: Duszone roladki wieprzowe w sosie serowym (schab b/k, pieprz, sól, papryka 

słodka, ser, śmietana 12%), ziemniaki purre z koperkiem, buraczki gotowane (sól, cukier, 

ocet jabłkowy), chrupki jabłkowe, woda mineralna z cytryną. 

PODWIECZOREK: Galaretka  z owocami, chrupki kukurydziane, herbata malinowa(susz 

owoców). 

 

PIĄTEK 05.03 

ŚNIADANIE: Chleb baltonowski i orkiszowy ( gluten), z masłem 82%, sałatka z tuńczyka           

(tuńczyk w sosie własnym, jajko gotowane szczypiorek, ogórek kiszony, pieprz, sól) - wyrób 

własny, rukola, herbata  z miodem. 

Obiad: Ser twarogowy(mleko) z olejem lnianym, szczypiorkiem, ziemniaki, kompot 

wieloowocowy 

PODWIECZOREK: Rogalik z budyniem (gluten, mleko), mus jabłkowo-truskawkowy, herbata 

żurawinowa. 

 

 

 

 

Na każdym oddziale dostępna jest woda mineralna do picia. 

Dodatki warzyw i owoców  w jadłospisie mogą ulec zamianie. 

 

 

 


