
JADŁOSPIS OD 21.06.2021-25.06.2021  

PONIEDZIAŁEK 21.06 

ŚNIADANIE:  Chleb baltonowski-pszenno-żytni i orkiszowy z masłem, szynka drobiowa, 

sałatka z pomidorów ze szczypiorkiem, herbata z miodem i cytryną ( mleko, gluten) 

OBIAD:  Zupa ogórkowa  na mięsie z ziemniakami ,świeżym koperkiem( por, ogórki kiszone, 

seler, marchew, ziemniaki, pietruszka, majeranek, przyprawy, szynka b/k),jogurt 

truskawkowy baton pszenny, woda z miętą i cytryną (seler, mleko) 

 PODWIECZOREK : Chleb kujawski z masłem, dżem brzoskwiniowy, jabłko, herbata malinowa 

(gluten, mleko) 

WTOREK 22.06 

ŚNIADANIE: Chleb  pszenno-żytni  orkiszowy  z masłem82%,ser żółty, czerwona papryka, 

kakao (gluten, mleko) 

OBIAD: Gulasz duszony z mięsa szynki z warzywami, kasza jęczmienna, surówka z kapusty 

pekińskiej z porem, marchewką, jabłkiem, arbuz, woda z cytryną (gluten) 

PODWIECZOREK : Kisiel do picia z  wiśniami, wafel ryżowy, woda, banan  

ŚRODA 23.06 

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

z rzodkiewką, herbata żurawinowa (gluten, mleko)   

OBIAD: Rosół z kurczaka z kluseczkami ,zieloną pietruszką(mięso mieszane z kurczaka, por, 

seler, marchewka, lubczyk, pietruszka, przyprawy, mąka, jaja), pierogi z nadzieniem 

jagodowym, winogrono, woda z cytryną (gluten, seler, jaja )  

PODWIECZOREK: Kefir naturalny z truskawkami, herbatnik, herbata malinowa (mleko) 

 

CZWARTEK 24.06 

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

szklarniowy, rucola, herbata z miodem (gluten, mleko) 

OBIAD: Pulpeciki z makaronem z sosem bolońskim (makaron z mąki z pełnego przemiału, 

masło, koncentrat pomidorowy, przyprawy, bazylia, tymianek, oregano, śmietana 

12%),banan, woda z sokiem pomarańczy (glutem, mleko) 



PODWIECZOREK:  Herbatnik maślany z truskawkami, herbata cytrynowa (gluten) 

                   PIĄTEK 25.06   

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy z masłem, ogórek szklarniowy, czerwona 

papryka, herbata z owoców sadu (mleko, gluten, jaja) 

OBIAD: Filet rybny ze szpinakiem, ziemniaki z koperkiem, czerwona kapusta z jabłkiem, 

winogrono, woda z miętą i cytryną (mleko, ryba) 

PODWIECZOREK: Drożdżówka ze śliwką, sałatka z jabłka i marchewki, woda (gluten) 

 

 

 

Przygotował:       

 

Na każdym oddziale dostępna jest woda mineralna do picia. 

Dodatki warzyw i owoców  w jadłospisie mogą ulec zamianie. 

 

 

 

 

 


