
Jadłospis 
Na okres 30.05.-05.06.22r 

 Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja 
30.05.22 

Pon. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, ogórek, 

herbata z cytryną  

i miodem, kawa na 

mleku 

( mleko, kawa 

zbożowa, cukier) 

Pieczywo mieszane 

(zboża zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, papryka, 

jabłko  

Fasolowa 

 ( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, seler, 

ziemniaki, fasolka, 

majeranek,  woda, sól, 

pieprz), spaghetti 

(makaron pszenny, szynka 

b/k, pomidory, mąka,  

czosnek, bazylia, pieprz, 

sól), kompot 

( mieszanka owocowa, 

woda), gruszka 

Arbuz Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, pasta jajeczna z 

awokado i 

szczypiorkiem  
( jaja, awokado, 

szczypior, pieprz, sól), 

pomidor, herbata z 

cytryną i miodem, 

kakao na mleku 

( mleko, kakao, cukier) 

31.05.22 

Wt. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, pomidor, 

płatki kukurydziane 

na mleku ( mleko, 

płatki 

kukurydziane), 

herbata z cytryną  

i miodem, 

Bułka graham,  

(zboża zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, papryka, 

jabłko 

Botwinka 

( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, seler, 

ziemniaki, botwinka, jajka, 

jogurt naturalny, mąka  

koper, pietruszka naciowa  

pieprz, sól, woda), kotlet z 

piersi kurczaka 

( filet z kurczaka, jaja, 

bułka tarta, olej, pieprz, 

sól), ziemniaki, mizeria 

 ( ogórek, cebula, jogurt 

naturalny, pieprz, sól), 

kompot  

( mieszanka owocowa, 

woda), banan 

Ciasto z 

rabarbarem 

( mąka, jaja, 

rabarbar, cukier, 

cukier, olej) 

 

Hot-dog ( paluch 

pszenny, parówka, 

sałata lodowa, cebula 

czerwona, papryka, 

pomidor, ogórek), 

herbata z cytryną 

01.06.22 

Śr. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

wędlina , papryka 

płatki owsiane na 

mleku ( mleko, 

płatki owsiane) 

 herbata z cytryną i 

miodem 

Bułka wieloziarnista 

 ( zboża 

zawierające 

gluten), 

masło, wędlina, 

ogórek, jabłko 

Krupnik ryżowy 

( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, seler, 

ryż, pietruszka naciowa  

pieprz, sól, woda), dorsz z 

pieca 

( filet dorsz, jajka, bułka 

tarta, mąka, olej,  pieprz, 

sól), ziemniaki, surówka z 

pora i marchwi ( por, 

marchew, jabłko, jogurt 

naturalny, pieprz, sól) 

kompot (mieszanka 

kompotowa, woda), 

nektarynka 

 Koktajl 

jogurtowo- 

owocowy 

( jogurt 

naturalny, banan) 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, pasztet, kalafior 

z bułką tartą (kalafior, 

masło, bułka tarta, sól, 

pieprz),    

herbata z cytryną 

( herbata, miód, cytryna, 

woda), kakao na mleku 

(mleko, kakao, cukier 



02.06.22 

Czw. 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

wędlina , pomidor, 

kasza manna na 

mleku  

( mleko, kasza 

manna, rodzynki) 

 herbata z cytryną i 

miodem 

Bułka wieloziarnista 

 ( zboża 

zawierające 

gluten), 

masło, wędlina, 

ogórek, jabłko 

Ogórkowa 

( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, seler, 

ziemniaki, ogórek kiszony, 

jogurt naturalny, 
pietruszka naciowa, koper,  

pieprz, sól, woda), gulasz 

wołowy 

( łopatka wołowa, 

marchew, pietruszka, 

cebula, woda, mąka, 

rozmaryn, pietruszka nać, 

pieprz, sól), kasza gryczana, 

sałatka z pomidorów 

( pomidor, cebula, pieprz, 

sól) 

kompot ( mieszanka 

owocowa,  woda), 

mandarynka 

Sok owocow- 

warzywny 

( jabłko, banan, 

gruszka, marchew) 

 

 

Makaron z kurczakiem i 

warzywami 

( makaron pszenny, 

filet z kurczaka, 

kalafior, brokuł, fasolka 

szparagowa, marchew, 

pietruszka, seler, por, 

kukurydza)  

herbata z cytryną i 

miodem, kakao ( mleko, 

kakao, cukier) 

 

03.06.22 

Piątek 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

twarożek ze 

szczypiorkiem i 

rzodkiewką (twaróg, 

jogurt, szczypior  z 

rzodkiewką , pieprz, 

sól), herbata z 

cytryną 

( herbata, miód, 

cytryna, woda), 

kakao na mleku 

(mleko, kakao, 

cukier 

Jagodzianka ( zboża 

zawierające 

gluten), banan 

Kapuśniak z młodej 

kapusty 

 ( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, seler, 

ziemniaki, kapusta biała 

młoda, jogurt naturalny, 

pietruszka naciowa, koper,  

woda, sól, pieprz), kotlet z 

jaj( jajka, bułka pszenna, 

bułka tarta, szczypiorek,  

olej, pieprz, sól), ziemniaki, 

sałata ze szczypiorkiem 

( sałata, szczypior, 

rzodkiewka, jogurt 

naturalny, sól, pieprz), 

kompot 

(mieszanka owocowa, 

woda), jabłko 

 

  

04.06.22 

Sob. 

     

05.06.22 

Niedz. 

 

    Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, wędlina, jajko 

na twardo, herbata z 

cytryną, kakao, jabłko 

Podpisy Intendentka                                  Dyrektor  

 

Wszystkie wędliny oraz przyprawy używane do przygotowania posiłków zgodnie z 

informacjami od producentów mogą zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, 

gorczycy i selera. 


