
JADŁOSPIS OD 24.05.2021-28.05.2021  

PONIEDZIAŁEK 24.05 

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

sałatka z pomidorów ze szczypiorkiem, herbata z miodem . (gluten,) 

OBIAD:  Rosół z kurczaka z kluseczkami z natką pietruszki, marchewką (por, seler marchew, 

korzeń  pietruszki, liść laurowy, ziele angielskie, sól, przyprawy, mięso mieszane z kurczaka, 

mąka jajka),racuchy na kefirze z jabłkiem, woda .( mleko, seler, gluten,) 

 PODWIECZOREK : Baton pszenny z masłem, pasztet sojowy z koperkiem, czerwona papryka 

(gluten, mleko, soja) 

WTOREK 25.05 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy  z masłem82%,ser żółty, rzodkiewka, płatki 

kukurydziane na mleku 2%, herbata owocowa (gluten, mleko) 

OBIAD: Pulpety duszone z mięsa szynki, makaron świderki z sosem pomidorowym(masło, 

koncentrat pomidorowy Pudliszki,przyprawy,śmietanka12%),banan,   woda mineralna  

z cytryną (mleko, gluten) 

PODWIECZOREK : Galaretka  z truskawkami z kleksem jogurtu greckiego, rurka waflowa 

(mleko) 

ŚRODA 26.05 

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

szklarniowy, herbata z miodem.(gluten) 

OBIAD: Zupa fasolowa na mięsie z warzywami(szynka, fasola, por, seler, marchewka, 

ziemniaki, przyprawy), kasza jaglana na mleku z sosem wiśniowym, winogrono, woda (seler, 

mleko) 

PODWIECZOREK: Kisiel z tartym jabłkiem, wafel ryżowy, herbata miętowa. 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 27.05 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy  z masłem 82%,pasta twarogowa  

z rzodkiewką, pomidor, kakao na mleku 2%.(mleko, gluten) 

OBIAD: Kotlety z fileta kurczaka w panierce z dod. otrębów pszennych, ziemniaki z 

koperkiem, surówka z białej kapusty z kukurydzą (kapusta, por, marchewka, zielona 

pietruszka, jabłko, kukurydza, sól, cukier), chrupki jabłkowe, woda (jaja, gluten) 

PODWIECZOREK: Sałatka owocowa z tartego jabłka, marchewki i ananasa, herbatnik 

owsiany, herbata rumiankowo-koperkowa (gluten) 

 

PIĄTEK 28.05 

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy z masłem 82%,sałatka pikantna z makreli z 

kiszonym ogórkiem, szczypiorkiem, pomidor, herbata żurawinowa z miodem (gluten, ryby) 

Obiad: Jajko gotowane posypane koperkiem, ziemniaki z sosem chrzanowym, buraczki ,mix 

owoców, woda z sokiem jabłkowym (mleko, jaja) 

PODWIECZOREK: Rogalik z budyniem, jabłko, kawa Inka z mlekiem. (gluten, mleko) 

 

 

Przygotował:       

 

Na każdym oddziale dostępna jest woda mineralna do picia. 

Dodatki warzyw i owoców  w jadłospisie mogą ulec zamianie. 

 

 

 

 

 


