
 
 

JADŁOSPIS 10.02 - 14.02 

Dla dzieci wymagających diet eliminacyjnych jadłospis jest odpowiednio modyfikowany. 
 

 Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 
Po

ni
ed

zi
ał

ek
 

Pieczywo mieszane z masłem, 
szynka drobiowa, serek biały 
ze szczypiorkiem, bukiet 
świeżych warzyw, herbata z 
cytryną, mleko 

Jabłko                  
Chrupki 
kukurydziane       
Herbata 

Kapuśniak z natką 
pietruszki                 
Potrawka z kurczaka      
Ryż                                                
Kompot/woda 

Banan             
Kanapki z 
powidłami                                                      
Herbata/Woda       

1049 
kcal 

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

W
to

re
k  

Pieczywo mieszane z masłem, 
szynka drobiowa, serek biały 
ze szczypiorkiem, bukiet 
świeżych warzyw, herbata z 
cytryną, mleko 

Jogurt naturalny z 
truskawkami                
Wafelki              
Herbata owocowa 

Zupa kalafiorowa                
z koperkiem  
Pieczeń ze schabu 
Kasza 
Surówka z kapusty 
pekińskiej 
Kompot/woda 

Bułeczka maślana 
z masłem                   
Pomarańcza                                               
Herbata/Woda 

1051 
kcal 

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

Śr
od

a 

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

Kaszka z sosem 
owocowym 
Herbata z cytryną 

Krupnik  z natką pietruszki                      
Kluski kopytka z boczkiem             
Kapusta biała gotowana             
Kompot/woda 

Kisiel                       
Krakersy                 
Herbata/woda 
 

1050 
kcal 

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

Alergeny-  gluten Alergeny-    gluten 

C
zw

ar
te

k 

Pieczywo mieszane z masłem, 
wędlina wieprzowa, ser żółty, 
Ketchup, ogórek, pomidor, 
surowa marchewka 
Herbata z cytryną, mleko 

Mandarynka       
Ciastka Be Be 
Herbata owocowa 

Rosół z makaronem            
z zieloną pietruszką         
Kotlecik drobiowy 
Ziemniaki                           
Fasolka szparagowa 
Kompot/woda 

Placek drożdżowy                 
Melon                  
 Herbata/woda 

1052 
kcal 

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

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 

Galaretka                 
z owocami             
Biszkopciki     
Herbata z cytryną 

Zupa jarzynowa          
Makaron z sosem 
truskawkowym, sałata 
Kompot/woda 

Rogalik z masłem     
Jabłko  
Herbata/Woda

 

   

1048 
kcal 

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

Alergeny-  gluten,  białko 
mleka 


