
JADŁOSPIS OD 26.04.2021-30.04.2021  

PONIEDZIAŁEK 26.04 

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

góralska, sałata rukola, ogórek kiszony, herbata z miodem. (mleko, gluten) 

OBIAD:  Zupa pomidorowa na mięsie z warzywami z ryżem (ryż, koncentrat pomidorowy  

Pudliszki, por, seler marchew, korzeń  pietruszki, liśc laurowy, ziele angielskie, lubczyk sól, 

przyprawy), kaszka na mleku z frużeliną owocową i woda mineralna do picia. (seler, gluten, 

mleko) 

 PODWIECZOREK : Chleb kujawski z masłem 82%,pasztet sojowy z koperkiem, pomidor 

(gluten, mleko, soja) 

WTOREK 27.04 

ŚNIADANIE: Bułka alpejska z masłem82%,dżem jagodowy niskosłodzony, marchewka do 

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

OBIAD: Duszony filet z kurczaka, makaron z pełnego przemiału z sosem śmietankowo- 

brokułowym (makaron, brokuł, masło, śmietanka 18%,przyprawy), winogrono, woda  

z cytryną. (gluten, mleko) 

PODWIECZOREK : Kefir naturalny z bananem, biszkopt. (gluten, jaja, mleko) 

ŚRODA 28.04 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy z masłem 82%, szynka płat z indyka, 

rzodkiewka, herbata z miodem. (gluten) 

OBIAD: Zupa owocowa truskawkowo-malinowa z makaronem ,,kargule’’ czyli placki mięsno-

warzywne (mięso z kurczaka, jajka, por czerwona papryka, szczypiorek) kiwi, woda 

mineralna. (jaja, mleko, gluten) 

PODWIECZOREK: Bułka grachamka z masłem 82%,ser żółty, mix warzyw, herbata, kawa Inka 

z mlekiem. (gluten, mleko)  

 

 

 

 



CZWARTEK 29.04 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy z masłem 82%,ser żółty, ogórek szklarniowy, 

herbata z miodem i cytryną. (gluten, mleko) 

OBIAD: Gulasz duszony z mięsa szynki, ziemniaki z koperkiem, sałata lodowa z czerwoną 

papryką, ogórkiem szklarniowym, rzodkiewką z sosie ziołowym, banan, woda z sokiem 

pomarańczowym.(gluten) 

PODWIECZOREK: Budyń czekoladowy, kiwi, herbata owocowa. (gluten) 

 

PIĄTEK 30.04 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy z masłem 82%,twarożek śmietankowy, 

pomidor, czerwona papryka, herbata z miodem. (gluten, mleko) 

Obiad: Paluszki rybne, ziemniaki posypane koperkiem, gotowana kiszona kapusta, 

winogrono, galaretka z owocami, woda mineralna. (ryby) 

PODWIECZOREK: Wafelek ryżowy, jabłko, napój malinowy. 

 

 

Przygotował: M.Pochanke         

 

Na każdym oddziale dostępna jest woda mineralna do picia. 

Dodatki warzyw i owoców  w jadłospisie mogą ulec zamianie. 

Wyróżnione produkty to alergeny. 

 

 

 

 


