
 
 
 
 
 

JADŁOSPIS 04.09- 08.09.2017 

 
 

 Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 P
on

ie
dz

ia
łe

k 

Pieczywo mieszane z masłem, 
Pasztet drobiowy, serek 
Almette, dżem z czarnej 
porzeczki, 
Sałata, ogórek kiszony, 
Pomidor, szczypiorek 
Herbata / mleko 

Brzoskwinia            
Biszkopciki 
Herbata 

Kapuśniak z kapusty 
kwaszonej                          
Makaron spaghetti          
Sos boloński                      
Sałata                  
Kompot/woda 

Arbuz 
Chrupki 
kukurydziane 
Herbata/woda 

Alergeny-  gluten, białko mleka  Alergeny-  gluten Alergeny-  gluten, seler  Alergeny-   

W
to

re
k 

Zupa mleczna z lanymi 
kluskami  
Pieczywo mieszane z masłem, 
szynka wieprzowa, serek  
żółty, sałata, ogórek, pomidor, 
szczypiorek, herbata z cytryną 

Kaszka z 
malinami 
 Herbata  

Zupa pomidorowa z 
makaronem i zieloną 
pietruszką                   
Kurczak w sosie słodko 
kwaśnym                         
Ryż                          
Surówka z kapusty 
pekińskiej       
Kompot/woda 

Kanapki z masłem i 
żółtym serem     
Nektarynka 
Herbata/woda 

Alergeny-  gluten, białko mleka Alergeny-  białko mleka, 
gluten 

Alergeny-  gluten, seler,  Alergeny-   

Śr
od

a 

SZWEDZKI STÓŁ:  
Pieczywo mieszane z masłem, 
jajko, serek żółty, serek puszysty, 
szynka,  sałata, ogórek, pomidor, 
szczypiorek, herbata 

Galaretka z 
owocami        
Ciastka owsiane 
 Herbata 

Zupa dyniowa                              
Kluski kopytka z sosem 
myśliwskim           
brokuły 
Kompot/woda 

Jabłko 
Kanapka z masłem, 
szynką i rzodkiewką  
Herbata/woda 

Alergeny-  gluten, białko mleka,   Alergeny-  gluten, Alergeny-  gluten,  Alergeny-   białko mleka, 
gluten 

C
zw

ar
te

k 

Pieczywo mieszane z masłem, 
parówki z szynki, ser żółty, 
Ketchup, ogórek, pomidor, 
surowa marchewka 
Herbata miętowa 

Mus jabłkowy 
chrupki 
kukurydziane 
Herbata z miodem 

Rosół z makaronem                         
Sznycelki drobiowe                       
Ziemniaki                        
Surówka z kapusty białej                   
Kompot /woda 

Koktajl z owocami  
Wafle ryżowe 
Herbata/woda 
  

Alergeny-  gluten, białko mleka  Alergeny-   Alergeny-  gluten, seler,jajko Alergeny-  gluten, białko 
mleka 

Pi
ąt

ek
 

Pieczywo mieszane z masłem, 
pasta rybna z makreli,  
pasta jajeczna, serek twarogowy, 
sałata, papryka czerwona, 
rzodkiewka, pomidor, 
szczypiorek, herbata, 
Kawa zbożowa z mlekiem 

Nektarynka  
Kanapki z 
masłem i 
powidłami 
Herbata  

Zupa ogórkowa                    
Pierogi leniwe           
Surówka z marchwi                    
Kompot/woda 

Banan                             
Wafle śmietankowe  
Herbata/woda 
 

 

 Alergeny-  gluten, białko mleka, jajko, ryba Alergeny-  gluten, białko 
mleka 

Alergeny-  gluten Alergeny-  gluten, białko 
mleka 


