
Herbata owocowa 200ml
Kakaowa owsianka z sezamem na 

mleku (1,7,11)
200ml Kawa inka na mleku (1,7) 200ml Płatki kukurydziane na mleku (1,7) 200ml Herbata owocowa 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo pszenno - żytnie  (1,11) 50g
Pieczywo jasne i razowe z dynią 

(1,11)
50g

Pieczywo  jasne i wieloziarniste 

(1,11)
50g Bułka kajzerka (1,11) 1szt.

Masło 82% tł. (7) 10g Masło 82% tł. (7) 10g Masło 82% tł. (7) 10g Masło 82% tł (7) 10g Masło 82% tł. (7) 10g

Serek toska z rzodkiewką (7) 20g Filet z indyka biały  (1,6,9,10) 30g Pasta jajeczna z papryką (3,10) 20g Schab pieczony (1,6,9,10) 20g Powidła śliwkowe 20g

Filet drobiowy biały  (1,6,9,10) 20g Sałata 5g Ser żółty [7] 20g Ogórek kiszony (10) 20g Ser żółty [7] 20g

Pomidor 30g Papryka 20g Ogórek zielony 20g Roszponka 5g Papryka 20g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g

Zupa selerowa krem z natką 

pietruszki i pestkami dyni zabielana 

(1,7,9)

250ml
Zupa z ciecierzycy z ziemniakami i 

koperkiem zabielana (1,7,9)
250ml

Krupnik z kaszy jęczmiennej z 

natką pietruszki  (1,9)
250ml

Zupa jarzynowa z brukselką, 

ziemniakami i natką pietruszki 

zabielana (1,7,9)

250ml
Zupa grysikowa z kaszą manną i 

koperkiem (1,9)
250ml

Gulasz węgierski z mięsem 

wieprzowym (1)
130g

Limonkowe naleśniki z twarożkiem 

waniliowym (1,3,7)
2szt.

Kotlecik schabowy panierowany 

(1,3)
80g

Pierogi z mięsem okraszone 

cebulką (wyrób własny) (1,3)
7szt. Filet rybny panierowany  [1,3,4] 80g

Ryż pełnoziarnisty (1) 130g Mus owocowy 50g Pure ziemniaczane z koperkiem 130g Pure ziemniaczane z koperkiem 130g

Surówka z włoskiej kapusty, 

kukurydzy i natki pietruszki
80g

Surówka z marchewki z 

rodzynkami (12)
40g Buraczki z cebulką 80g

Surówka z kapusty pekińskiej z 

rukolą z dipem ziołowym (7)
40g

Surówka z kiszonej kapusty z 

jabłkiem i ziarnami słonecznika 

(10)

80g

PODWIECZOREK
Koktajl anansowy z dodatkiem 

imbiru na bazie kefiru + paluch 

kukurydziany (1,7)

150g + 
Galaretka z czerwoną porzeczką+ 

biszkopty (1)

150g/ 

3szt.

Dzień ciasta marchewkowego

Ciasto marchewkowe (1,3)
50g

NOWOŚĆ!

Rissotto czekoladowo-jabłkowe z 

orzechami na mleku (1,7,8)

120g
Jogurt naturalny z pestkami 

słonecznika (7)

1szt/1

0g

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w 

oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty 

pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

JADŁOSPIS PODSTAWOWY FAMILIJNE TYDZIEŃ I 01.02.2021- 05.02.2021
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