
Herbata owocowa 200ml
Czekoladowa kaszka manna na 

mleku [1,7]
200ml Kakao naturalne na mleku (1,7) 200ml

Musli z mieszanką płatków na 

mleku  (1,7)
200ml Herbata owocowa 200ml

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

(1,11)
50g

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

Różowy twarożek z buraczkiem (7) 20g Indyk pieczony (1,6,9,10) 20g
Pasta jajeczna z ogórkiem 

kiszonym (3,10)
20g Szynka wieprzowa (1,6,9,10) 20g Pasta z marchewki 20g

Dżem owocowy niskosłodzony 20g Sałata 5g Serek wiejski (wyrób własny) (7) 20g Ogórek zielony 30g Ser żółty (7) 20g

Pomidor 30g Papryka 20g Rzodkiewka 10g Rukola 5g Pomidor 20g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Sok owocowy (tłoczony) 150ml Owoc sezonowy

1szt/ 

100g

Zupa brokułowo-cukiniowa z natką 

pietruszki zabielana (1,7,9)
250ml

Zupa koperkowa z ziemniakami 

(1,9)
250ml

NOWOŚĆ!

Delikatna zupa Harira z dodatkiem 

ciecierzycy i makaronu z mąki 

durum z natką pietruszki (1,3,9)

250ml
Domowy rosół z makaronem z 

mąki durum z lubczykiem (1,3,9)
250ml

Zupa z fasolki szparagowej z 

ziemniakami i koperkiem zabielana 

(1,7,9)

250ml

Wieprzowina duszona z 

warzywami korzennymi (1)
130g Naleśniki po bolońsku (1,3,7) 2szt.

Kotlet rybny z mintaja z warzywami 

(1,3,4) 
80g

Pieczone udko z kurczaka w sosie 

maślano-ziołowym (1)

80g/50

g

Kotlet z kaszy jęczmiennej z 

ciecierzycą, kolorową papryką i 

natką pietruszki z sosem 

pieczarkowym (1,3,7,9)

80g/50

g

Kasza gryczana pełnoziarnista z 

soczewicą i słonecznikiem (1)
130g Sos pomidorowy (1) 50g Puree ziemniaczane z koperkiem 130g Kasza bulgur [1] 130g Pure ziemniaczane z koperkiem 130g

Surówka z kapusty pekińskiej, 

papryki, pomidora, ogórka i cebuli 

(3,10)

80g
Surówka z białej rzodkwi, ogórka 

kiszonego i jabłka  [10]
80g Surówka coleslaw 80g

Surówka z buraczków z sezamem 

[11]
80g

Surówka z kiszonej kapusty, jabłka, 

kminku [10]
80g

PODWIECZOREK
Koktajl jogurtowo-bananowy na 

maślance+ biszkopty (7)

150g/ 

3szt.

Pieczywo lekkie orkiszowe z 

serkiem owocowym (1,7)

3sz/ 

30g

Kisiel owocowy do picia z 

chrupkami kukurydzianymi (1)

150g/5

g

NOWOŚĆ

Deser gruszkowo-orzechowy z 

kaszą kukurydzianą (1,7,8)

150g
Paluch maślany z dipem jogurtowo-

ziołowym (1,3,7)

1szt/1

5g

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 III 15.02.2021- 19.02.2021
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