
Jadłospis 
Na okres 13.06.-15.06.22r 

 Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja 
13.06.22 

Pon. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, papryka, 

herbata z cytryną  

i miodem, kawa na 

mleku 

( mleko, kawa 

zbożowa, cukier) 

Pieczywo mieszane 

(zboża zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, ogórek, 

jabłko  

Szpinakowa z jajkiem,  

 ( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, seler, 

ziemniaki, szpinak, jaja, 

jogurt naturalny, mąka, 
koper, pietruszka nać,  

woda, sól, pieprz), fasolka 

po bretońsku 

(fasola Jaś, cebula, kiełbasa 

toruńska, koncentrat 

pomidorowy, majeranek, 

mąka, pieprz, sól), bułka 

wieloziarnista, kompot 

( mieszanka owocowa, 

woda), banan 

Arbuz Zapiekanka 

ziemniaczana z mięsem 

mielonym i pomidorami 

( ziemniaki, szynka b/k, 

cebula, pomidor, jajka, 

jogurt, bazylia, 

czosnek, pieprz, sól), 

herbata 

14.06.22 

Wt. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, papryka, 

płatki kukurydziane 

na mleku ( mleko, 

płatki 

kukurydziane), 

herbata z cytryną  

i miodem, 

Bułka graham,  

(zboża zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, ogórek, 

banan 

Krupnik jaglany 

( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, seler, 

ziemniaki, kasza 

jeczmienna,  koper, 

pietruszka naciowa  pieprz, 

sól, woda), kotlet z piersi 

kurczaka 

( filet z kurczaka, jaja, 

bułka tarta, olej , pieprz, 

sól), ziemniaki, surówka z 

białej młodej kapusty 

 ( kapusta biała młoda, 

cebula, marchew, jabłko, 

olej, pieprz, sól), kompot  

( mieszanka owocowa, 

woda), nektarynka 

Ciasto z 

rabarbarem 

( mąka, jajka, 

rabarbar, cukier, 

masło) 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, pasta jajeczna  

ze szczypiorkiem  i 

awokado( jaja, 

awokado, szczypior, 

sól, pieprz), pomidor, 

herbata z cytryną  

i miodem, 

15.06.22 

Śr. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

wędlina , ogórek, 

płatki owsiane na 

mleku ( mleko, 

płatki owsiane) 

 herbata z cytryną i 

miodem 

Drożdżówka z 

serem, jabłko 

Koperkowa 

( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, seler, 

szpinak, jajka, jogurt 

naturalny, pietruszka 

naciowa  pieprz, sól, woda), 

gulasz 

( schab b/k, szynka b/k, 

mąka, olej,  pieprz, sól), 

kasza gryczana, pomidory z 

cebulą 

( pomidor, cebula, olej, 

bazylia, pieprz, sól) kompot 

(mieszanka kompotowa, 

woda), jabłko 

  



16.06.22 

Czw. 

 

     

17.06.22 

Piątek 

 

     

18.06.22 

Sob. 

     

19.06.22 

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. 


