
JADŁOSPIS OD 22.03.2021-26.03.2021  

PONIEDZIAŁEK 22.03 

ŚNIADANIE:  Chleb pszenno-żytni i orkiszowy, z masłem 82%, pasztet extra, sałata lodowa, 

herbata z miodem (gluten, mleko) 

OBIAD:  Zupa grochówka na mięsie z warzywami ( groch, szynka b/k, por, seler marchew, 

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

majeranek),baton pszenny, kisiel do picia z truskawkami, woda z sokiem jabłkowym.                           

(gluten, seler) 

 PODWIECZOREK : Kaszka na mleku z sokiem wiśniowym, winogrono, herbata. (gluten, 

mleko) 

WTOREK 23.03 

ŚNIADANIE: Płatki kukurydziane na mleku, bułka poznańska z masłem 82%,ser żółty,        

czerwona papryka herbata żurawinowa. (gluten, mleko) 

OBIAD: Duszony filet z kurczaka ,ryż z sosem śmietankowo – brokułowym (masło, śmietana 

12%, pieprz, sól, brokuły), jabłko, woda mineralna z cytryną. (mleko) 

PODWIECZOREK : Sałatka owocowa (banan, kiwi, gruszka), wafel ryżowy, herbata 

miętowa. 

ŚRODA 24.03 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i kiełkowy z masłem 82%, schab gotowany z  pietruszką, 

ogórek kiszony, kakao naturalne (mleko 2%,kakao). (gluten, mleko,) 

OBIAD: Zupa pomidorowa na mięsie z warzywami z makaronem, natką pietruszki (udka  

z kurczaka, por seler, marchewka, sól, korzeń i natka pietruszki, lubczyk, koncentrat 

pomidorowy Pudliszki), racuchy drożdżowe z jabłkiem (mleko, drożdże, mąka, jaja, cukier 

waniliowy, jabłko) (seler, mleko, gluten, jaja) 

PODWIECZOREK: Bułka alpejska z masłem 82%,pasztet sojowy z koperkiem, mix warzyw 

(rzodkiewka, czerwona papryka, rukola), herbata z miodem i cytryną. (soja, gluten, mleko) 

 

 

 

 



 

CZWARTEK 25.03 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy z masłem 82%,jajko gotowane, pomidor 

szczypiorek, herbata z owoców leśnych. (gluten, jaja) 

OBIAD: Kurczak b/k duszony w sosie własnym, gotowana kasza jęczmienna, surówka z 

kapusty pekińskiej z marchewką, porem, jabłkiem, natką pietruszki, kukurydzą, pestkami 

słonecznika, woda z sokiem pomarańczowym). (gluten) 

PODWIECZOREK: Kefir naturalny z bananem i rodzynkami, biszkopty. (gluten, mleko) 

 

PIĄTEK 26.03 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i słonecznikowy z masłem 82%,pasta z sera twarogowego 

z rzodkiewką, rukola, kawa zbożowa z mlekiem (gluten, mleko,) 

Obiad: Filet rybny zapiekany ze szpinakiem, ziemniaki z koperkiem, gotowane buraczki 

(buraki sól, cukier, ocet jabłkowy, kiwi, sok jabłkowy. (ryba) 

PODWIECZOREK: Rogalik mleczny z masłem 82%,konfitura jagodowa, marchewka do 

chrupania, bawarka. (gluten, mleko) 

 

 

 

 

Na każdym oddziale dostępna jest woda mineralna do picia. 

Dodatki warzyw i owoców  w jadłospisie mogą ulec zamianie. 

 

 

 

 


