
JADŁOSPIS OD 15.03.2021-19.03.2021  

PONIEDZIAŁEK 15.03 

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

gotowana, sałata lodowa, herbata malinowa. (gluten, mleko) 

OBIAD:  Zupa jarzynowa z brukselką (mięso z kurczaka, brukselka, por, seler marchew, 

korzeń  pietruszki, ziemniaki, liść laurowy, ziele angielskie, sól, przyprawy, natka pietruszki, 

ryż na mleku z prażonym jabłkiem, woda mineralna 

 PODWIECZOREK : Baton pszenny z masłem, ser twarogowy ze szczypiorkiem, ogórek 

szklarniowy, kawa zbożowa na mleku owsianym. (gluten, mleko) 

WTOREK 16.03 

ŚNIADANIE: Bułka alpejska z masłem 82%,czerwona papryka, rukola, kakao naturalne na 

mleku 2%. (gluten, mleko) 

OBIAD: Duszone kotleciki z mięsa mielonego w kremowym sosie z przetartych pomidorów  

z makaronem kolanka, kompot z mieszanych owoców, winogrono. (gluten, mleko) 

PODWIECZOREK : Mus arbuzowo - aroniowy, herbatnik maślany, herbata miętowa 

(gluten, mleko) 

ŚRODA 17.03 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i słonecznikowy z masłem 82%, paprykarz z kaszy jaglanej 

z pomidorami, ogórek kiszony, płatki kukurydziane z mlekiem, herbata  z miodem i cytryną. 

(gluten, mleko,) 

OBIAD: Rosół z kurczaka z kluseczkami, natką pietruszki (kurczak, por seler, marchewka, sól,     

korzeni natka pietruszki, lubczyk), pierogi leniwe (ser, mąka, jajka, cukier waniliowy) polane 

masłem, kompot wiśniowy, gruszka (seler, mleko, gluten, jaja) 

PODWIECZOREK: Ptasie mleczko z borówkami na biszkoptach (wyrób własny),  (mleko, 

gluten, jaja) 

 

 

 

 



 

CZWARTEK 18.03 

ŚNIADANIE: Bułka poznańska  z masłem 82%,ser żółty, sałatka z pomidorów ze 

szczypiorkiem z dodatkiem jogurtu, herbata leśna. (gluten, mleko) 

OBIAD: Pieczona rolada ze schabu z żurawiną w sosie własnym, pyzy drożdżowe parowane, 

mix warzyw gotowanych (marchewka,  brokuł, kalafior). (gluten, mleko) 

PODWIECZOREK: Rogalik mleczny z masłem 82%,dżem jagodowy, banan, kawa zbożowa  

z mlekiem. (gluten, mleko) 

 

PIĄTEK 19.03 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy z masłem 82%,pasta z makreli  z oleju ze 

szczypiorkiem, kiszonym ogórkiem(wyrób własny), rzodkiewka, herbata z miodem (gluten, 

mleko) 

Obiad: Ziemniaki z serem twarogowym, banan, sok jabłkowy. (mleko) 

PODWIECZOREK: Placek jogurtowy ze śliwką, herbata z miodem. (gluten) 

 

 

 

 

Na każdym oddziale dostępna jest woda mineralna do picia. 

Dodatki warzyw i owoców  w jadłospisie mogą ulec zamianie. 

 

 

 

 


