
JADŁOSPIS OD 08.03.2021-12.03.2021  

PONIEDZIAŁEK 08.03 

ŚNIADANIE:  Chleb baltonowski – pszenno - żytni i orkiszowy, z masłem 82%,wędlina 

krakowska, czerwona papryka, herbata malinowa. (gluten, mleko) 

OBIAD:  Zupa krem z kalafiora (udka z kurczaka, kalafior świeży, por, seler marchew, korzeń  

pietruszki, ziemniaki, liśc laurowy, ziele angielskie, sól, przyprawy, śmietanka), baton pszenny 

jabłko, deser jogurtowo-owocowy (jogurt naturalny, żelatyna, maliny, jagody, banan, cukier) 

- wyrób własny, woda mineralna do picia. (seler, gluten, mleko) 

 PODWIECZOREK : Chleb słonecznikowy z masłem 82%,ser żółty salami, pomidor, herbata  

koperkowo-rumiankowa. (gluten, mleko) 

WTOREK 09.03 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i  z masłem82%,ser twarogowy, pomidor, ogórek 

szklarniowy, kakao naturalne na mleku 2%. (gluten, mleko) 

OBIAD: Pieczeń ze schabu w sosie własnym, kasza gryczana biała, brokuł z wody  

z dodatkiem masła, tartej bułki i otrębów żytnich, winogrono, woda mineralna z cytryną. 

(gluten, mleko) 

PODWIECZOREK : Kisiel z tartym jabłkiem, biszkopty, herbata żurawinowa. (gluten, jaja) 

ŚRODA 10.03 

ŚNIADANIE: Bułka żytnia z masłem 82%, szynka płat z indyka, pomidor, rukola,  kawa 

zbożowa z mlekiem 2%. (gluten, mleko,) 

OBIAD: Zupa gulaszowa na mięsie z warzywami( mięso szynki, seler, por, marchewka,      

korzeń pietruszki, liść laurowy, ziele angielski, ziemniaki, majeranek, koncentrat pomidorowy 

Pudliszki, papryka),budyń waniliowy ( mleko2%) z konfiturą truskawkową, woda mineralna   

z sokiem pomarańczy. (seler, mleko) 

PODWIECZOREK: Placek drożdżowy (mleko, mąka, jaja, drożdże, cukier),tarta marchewka  

z jabłkiem, herbata miętowa. (gluten, mleko, jaja) 

 

 

 

 



 

CZWARTEK 11.03 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy  z masłem 82%,pasztet sojowy z koperkiem, 

rzodkiewka, sałata lodowa, kawa zbożowa z mlekiem 2%. (soja, gluten, mleko) 

OBIAD: Duszone klopsiki z mięsa szynki z warzywami(mięso mielone, cebula, marchewka),   

makaron z pełnego ziarna z sosem pomidorowym (masło, przyprawy, przecier pomidorowy, 

śmietana 12%),sok jabłkowy, kiwi. (gluten, mleko) 

PODWIECZOREK: Kasza jaglana z jabłkiem i cynamonem, herbata owocowa.(gluten) 

 

PIĄTEK 12.03 

ŚNIADANIE: Bułka poznańska z masłem 82%,jajko gotowane, szczypiorek, mix warzyw, 

herbata z miodem. (gluten, mleko, jaja) 

Obiad: Duszony filet z miruny z warzywami (miruna, przyprawy, por, czerwona papryka,     

koperek, natka pietruszki),ziemniaki z sosem śmietankowym, surówka z kiszonej kapusty,     

winogrono, woda z naturalnym sokiem jabłkowym. (ryba, mleko) 

PODWIECZOREK: Herbatnik  b/c z żurawiną ,sałatka owocowa (jabłko, kiwi, banan) ,kawa 

zbożowa na mleku owsianym. (gluten) 

 

 

  

 

 

Na każdym oddziale dostępna jest woda mineralna do picia. 

Dodatki warzyw i owoców  w jadłospisie mogą ulec zamianie. 

 

 

 

 


