
    Jadłospis  
2019-06-24 - poniedziałek

śniadanie

Płatki kukurydziane do mleka 20g ''Mleko świeże Mleczarnia Wieprz 2% tłuszczu'' 150g *(1)
Masło 10g *(1), Dżem owocowy niskosłodzony 10g, pieczywo mieszane białe i ciemne 50g *(3)
Herbata z cytryną i cukrem 250ml *(5)

   
obiad

Zupa krupnik z kaszą jaglaną z warzyw sezonowych zabielany  250g *( 1,3,11)
Makaron z serem twarogowym i jogurtem z owocami 250g *(1,3,2)
Kompot z owoców mieszanych 150g
Ćwiartka jabłka na deserek

podwieczorek   

Kanapka z szynką wieprzową wędzono parzoną, pomidorem zieloną sałatą i masłem 150g, 
Herbata owocowa 250 ml *(1,3,)

2019-06-25 wtorek

śniadanie

Paróweczka z szynki 100g *(11), sos pomidorowy łagodny 10g, masło 10g *(1)
ogórek zielony 10g, Pieczywo razowe 50g *(3), Herbata z sokiem owocowy 150g

obiad

Zupa pomidorowa z ryżem ze świeżymi pomidorami i bazylią na wywarze jarzynowym 250g
Gulasz wieprzowy 50g *(11,1,3) *(1,2,3)
Kasza jęczmienna gotowana 100g, *(1)
Surówka warzywna z kiszonym ogórkiem 70g,
Kompot z owoców sezonowych 200ml

   
podwieczorek  
   Świeży Arbuz 100g, Ciasteczko *(3)

       



2019-06-26 - środa

śniadanie

Jajeczko gotowane na twardo 30g (2), Filet grillowany 20g, masło 10g *(1)
pomidor 20g, Pieczywo graham 50g *(3), Herbata z cytryną 200ml *(6) 

  
obiad
        

 '' Flaczki drobiowe – z tuszki z kurczaka z warzywami i świeżymi ziołami '' 250g *(1,3,11)
  Pierogi leniwe serowe z czekoladą naturalną 150g *(1,2,3)
  Kompot z owoców mieszanych 250 ml

podwieczorek  

Owoc sezonowy Brzoskwinie, Biszkoptowe Rureczki (z ograniczoną zawartością cukru) 

2019-06-27- czwartek

śniadanie 
  

Serek homogenizowany 100g *(1), masło 10g *(1), pieczywo mieszane 50g *(3)
Herbata z cytryną i miodem 150g,

 
obiad

       Zupa selerowo-porowa z grzankami na wywarze jarzynowym 250 g *(1,2,3,11)
Kotlecik drobiowy po szwajcarsku z serem 50g *(1,2,3,11)
Ziemniaki gotowane 100g
Zielone ogórki z śmietaną i koperkiem 50g *(1)
Kompot z owoców mieszanych 150g
 

podwieczorek  Galaretka owocowa kolorowa z ananasem w syropie i bitą śmietaną  200g
*(1)



2019-06-28- Piątek

śniadanie

 Ser żółty z dziurami 20g *(1), dżem niskosłodzony 10g, szczypior na kanapkę,  pomidor  20g,
masło 10g *(1) bułki grahamki 50g *(3), Herbata 200ml

obiad
    
       Czerwony barszcz z młodych buraczków z jajkiem  na naturalnym zakwasie 250g *(1,2,3,11)

Sznycelek rybny z koperkiem 100g *(2,3)
Ziemniaki 100g,
Surówka kiszona z marchwią, cebulką i zieloną natką 50g
Kompot z owoców mieszanych 150g

podwieczorek   Jogurt owocowy *(1) chrupki kukurydziane 

2018-07-01 - poniedziałek

śniadanie
      
       Chrupki kukurydziane z miodem ''Mleczarnia Wieprz'' 2% tłuszczu 150g  *(1,3) 

Dżem owocowy niskosłodzony 10g, masło 10g *(1)
Pieczywo mieszane 50g *(1), Herbata 150g, 

obiad

Zupa wiejska z warzywami i kiełbasą na wywarze mięsnym 250g *(1,3,11)
Spagetti z sosem bolońskim z serem holenderskim 200g, *(3,1)
Kompot z mieszanych owoców 150g

podwieczorek  

   
    Kanapka z pieczonym pasztetem z indyka, pomidorem i sałatą zieloną 150g, *(1,3)
    Herbata z cytryną 200ml   



2019-07–02 wtorek

śniadanie

Serek twarogowy z rzodkiewką lub z miodem na słodko 60g *(1,4), masło 10g *(1)            
sałata zielona 5g,  Pieczywo mieszane pełnoziarniste 100g *(3),  Kakao naturalne 200ml 

obiad

Rosół z makaronem z zieloną natką pietruszki na wywarze drobiowo-wołowym 250g, *(3,11)
Filecik drobiowy smażony w cieście 50g *(2,3)
Surówka warzywna 100g
Młode ziemniaki gotowane 100g *(1)
Kompot owocowy 200ml 

podwieczorek  Banany, herbatniki

2019-07-03 - środa

     śniadanie

Szynka wędzona 30g, papryka świeża kolorowa 10g, pomidor 10g, masło 10g *(1), 
chleb razowy 50g *(3), herbata z cytryną 150g *(5)

obiad

Zupa ogórkowa z ryżem zabielana śmietanką na wywarze mięsnym z warzywami 250ml 
Naleśniki z konfiturą niskosłodzoną - sos owocowy  250g *(1,2,3) *(1,2,3,11)
Kompot owocowy 150g

     podwieczorek  

Ciasto drożdżowe z owocami 150g, 
        Kawa Inka na mleku *(1,2,3)



2019-07-04 czwartek

śniadanie

Ser gouda 20g *(1), zielona sałata 5g, ogórek zielony 20g, masło 10g *(1) 
pieczywo mieszane pełnoziarniste 50g *(3) Herbata z sokiem owocowym 250ml

obiad

Zupa Koperkowa z warzywami na wywarze jarzynowym 250g, *(*1,2,3,11)
Kolorowy kociołek - mięso z piersi kurczaka, cukinia, cebula, fasola szparagowa, dynia, 

   olej rzepakowy, czosnek, przyprawy: pieprz czarny, liście pietruszki, 150g
Kasza pęczak 100g *(3) *(3,1,11)
Kompot z mieszanych owoców sezonowych 150ml

podwieczorek  

Witaminowa surówka deserowa z marchwi, jabłek z dodatkiem ananasa *(1)
Chrupki ryżowe

2019-07-05 – Piątek 

Pasta jajeczna ze szczypiorkiem 40g *(2), pomidor 20g
       masło 10g *(1) Pieczywo mieszane 50g, Herbata z cytryną 200ml *(5)

obiad

Zupa z fasoli szparagowej z kaszą jaglaną 250g *(1,3) 
Kotlecik rybny z marchwią 50g *(1,2,3)
Surówka pomidorowa i zieloną cebulką  50g,
Ziemniaki 100g
Kompot owocowy z dodatkiem aronii 200ml 

    
 podwieczorek  

Owoc sezonowy- Nektaryna, Ciasteczko z nasionami  


