
 

 
               W jadłospisie zastrzega się prawo do zmian 

              Dieta ogólna 4.01.2021 do 8.01.2021  

Mogą znajdować się śladowe ilości  
           Alergeny : mleko ,jajko ,mięso  

  
Poniedziałek 

 

 
Wtorek 

 
 

 
Środa 

 
 

 
Czwartek 

 

 
Piątek 

 

Śn
ia

d
an

ie
 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne  (1,3,7) z masłem (7)   

parówka z szynki na ciepło 
serek topiony  (7)  , 

papryka krojona w paseczki  
 
 

             herbatka  200ml 
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne (1,3,7)  z masłem (7)     
płatki z mlekiem  (1,3 ) 
    dżem truskawkowy  (1,6)   

  
 
 

herbata miętowa 200ml  
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane razowe, 
graham, pszenno- żytnie ,bułki  
pszenne (1,3,7)  z masłem (7)   
wędlina drobiowa   (1,3,6 ) 
 serek biały (7)   
   ogórek zielony  krojony 

 
 

herbata miętowa 200ml  
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne (1,3,7)  z masłem  (7) 
wędlina wieprzowa  (1,6,10) 

marmolada owocowa 
pomidor krojony 

 
 

herbatka 200ml 
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne  (1,3,7)  z masłem  (7)   

 ser   żółty (3,7)     
pasta jajeczna (3) 

ogórek kiszony  
 
 

herbatka  200ml 
 (napar bez cukru) 

O
b

ia
d

 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami    

Makaron spaghetti  serwowany z 

sosem bolońskim 

                       (1,3,7) 

 

          kompot owocowy  200ml  

Zupa jarzynowa z ziemniakami  

 

Naleśniki z serem muśnięte sosem     

                        

                  (1,3,7) 

        kompot z jabłek 200ml 

 

 

 

(4,7,2,12) 

(7,1) 

 Zupa barszcz zabielony z 

makaronem 

       Pałka pieczona z kurczaka z 

ziemniakami i surówką z białej 

kapusty   

                       (1,3,7) 

     kompot  owocowy 200ml 

 

 

Zupa pieczarkowa z makaronem 

Pulpet w sosie pomidorowym z 

ryżem i marchewką gotowaną     

 

 (1,3,7) 

 kompot z jabłek  200ml 

 

Zupa pomidorowa z ryżem  

Dorsz w panierce serwowany z 

ziemniakami i surówka z kiszonej 

kapusty 

(1,3,4,7) 

 

                      kompot z jabłek 

 

 

P
o

d
w

ie
-

cz
o

re
k

 

Kisiel owocowy Jabłko/ marchewka Galaretka owocowa Budyń Wafle ryżowe z dżemem 



 
 

               W jadłospisie zastrzega się prawo do zmian 

              Dieta ogólna  11.01.2021 do 15.01.2021  

Mogą znajdować się śladowe ilości  
           Alergeny : mleko ,jajko ,mięso  

  
Poniedziałek 

 

 
Wtorek 

 
 

 
Środa 

 
 

 
Czwartek 

 

 
Piątek 

 

Śn
ia

d
an

ie
 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne  (1,3,7) z masłem (7)   

   ser żółty (7) 
   dżem owocowy   , 
     pomidorki krojone  

 
 

             herbatka  200ml 
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, 
bułki  pszenne (1,3,7)   
 z  masłem (7)     
 jajko gotowane na ciepło (3) 
  wędlina drobiowa  (1,3,6) 
    ogórek kiszony 

  
    herbata miętowa 200ml  

 (napar bez cukru) 

 Pieczywo mieszane razowe, 
 graham, pszenno- żytnie ,bułki    
pszenne (1,3,7)  z masłem (7)      
wędlina drobiowa   (1,3,6 ) 
 ser żółty  (7)   
      ogórek zielony  krojony 

 
 

herbata miętowa 200ml  
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne (1,3,7)  z masłem  (7) 
wędlina wieprzowa  (1,6,10) 

      serek topiony (7) 
        pomidor krojony 
 

 
herbatka 200ml 

 (napar bez cukru) 

      Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne  (1,3,7)  z masłem  (7)   

 serek biały z cebulką (3,7)     
marmolada owocowa  

kiełki rzodkiewki  
 
 

herbatka  200ml 
                     (napar bez cukru) 

 

O
b

ia
d

 

Zupa kapuśniak z białej kapusty 

Pierogi owocowe z musem 

waniliowym  

                       (1,3,7) 

 

kompot z owocem 200ml  

Zupa brokułowa z ziemniakami 

Ryż po indyjsku z ‘ala 

szaszłykiem drobiowym polany 

sosem czosnkowym     

                       (3,7,9) 

 kompot z jabłek  200ml 

 

Zupa żurek z ziemniakami 

Pierś kurczaka w panierce 

serwowana z ziemniakami i 

surówką z kapusty pekińskiej     

                       (3,7,9) 

 kompot z jabłek  200ml 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami  

Pyzy serwowane z sosem myśliwskim 

i buraczkami    

 

 (3,7,9) 

 kompot z jabłek  200ml 

 

 

 

Zupa krupnik z ziemniakami  

Paluszki rybne serwowane z ziemniakami 

oraz kapusta modra gotowana     

 

 (1,3,4,7,9) 

 kompot z jabłek  200ml 

       

              

 

P
o

d
w

ie
-c

zo
re

k
 

Ciasto z naszej pracowni           Kisiel owocowy            Owoc sezonowy Ciasteczka be be Jogurt owocowy 



 
               W jadłospisie zastrzega się prawo do zmian 

              Dieta ogólna  18.01.2021 do 22.01.2021 

Mogą znajdować się śladowe ilości  
           Alergeny : mleko ,jajko ,mięso  

  
Poniedziałek 

 

 
Wtorek 

 
 

 
Środa 

 
 

 
Czwartek 

 

 
Piątek 

 

Śn
ia

d
an

ie
 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne  (1,3,7) z masłem (7)   
wędlina wieprzowa (1,6,10) 

serek topiony  (7)  , 
ogórek zielony krojony   

 
 

             herbatka  200ml 
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, 
bułki  pszenne (1,3,7)   
  z masłem (7)     
   płatki z mlekiem  (1,3 ) 
    dżem truskawkowy  (1,6)   

  
 

     herbata miętowa 200ml  
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane razowe, 
graham, pszenno- żytnie ,bułki  
pszenne (1,3,7)  z masłem (7)   
wędlina drobiowa   (1,3,6 ) 
 serek biały (7)   
   pomidor krojony 
 

 
herbata miętowa 200ml  

 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne (1,3,7)  z masłem  (7) 

  parówka z szynki na ciepło  
     serek topiony (7) 
      ogórek zielony krojony 
 

 
herbatka 200ml 

 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, graham, 
pszenno- żytnie, bułki  pszenne (1,3,7 

z masłem  (7)   
     ser   żółty (3,7)     
      pasta jajeczna (3) 
       ogórek kiszony  krojony 

 
 

herbatka  200ml 
 (napar bez cukru) 

O
b

ia
d

 

Zupa brokułowa z ziemniakami 

Carbonare serwowane z 

makaronem penne 

                     (1,3,7) 

 

 kompot z owocem 200ml  

Zupa pomidorowa  z ryżem 

Pałka pieczona z kurczaka z 

kaszą pęczak oraz surówką z 

białej kapusty     

                       (1,3,7)) 

 kompot z jabłek  200ml 

 

  Zupa jarzynowa z ziemniakami 

Chili con carne serwowane z 

ryżem parabolicznym 

     

                       (1,3,7) 

         kompot owocowy  200ml 

 

Zupa żurek z ziemniakami  

Potrawka z wieprzowiny z kasza 

kuskus i gotowaną marchewką      

 

( 1,3, 7,) 

  kompot z jabłek 200ml 

 

Zupa pieczarkowa z makaronem  

Gzik po poznańsku z cebulką i 

ziemniakami     

                             

                           ( 1,3, 7,) 

            kompot z jabłek 200ml 

 

P
o

d
w

ie
-

cz
o

re
k

 

           Wafle ryżowe z dżemem        Jabłko / marchewka          Galaretka owocowa Budyń Babka z naszej pracowni 

 



 
               W jadłospisie zastrzega się prawo do zmian 

              Dieta ogólna 25.01.2021 do 29.01.2021  

Mogą znajdować się śladowe ilości  
           Alergeny : mleko ,jajko ,mięso  

  
Poniedziałek 

 

 
Wtorek 

 
 

 
Środa 

 
 

 
Czwartek 

 

 
Piątek 

 

Śn
ia

d
an

ie
 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne  (1,3,7) z masłem (7)   

wędlina drobiowa (1,3,6) 
ser żółty   (7)  , 

papryka krojona w paseczki  
 
 

             herbatka  200ml 
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, 
bułki  pszenne (1,3,7)  
 z masłem (7)      
  jajko gotowane  (3 ) 
    wędlina   (1,6)  
    ogórek kiszony krojony  

 
  herbata miętowa 200ml  

 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane razowe, 
graham, pszenno- żytnie ,bułki  
pszenne (1,3,7)  z masłem (7)   
wędlina wieprzowa   (1,6,10 ) 
 serek topiony (7)   
   ogórek zielony  krojony 

 
 

herbata miętowa 200ml  
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, 
graham, pszenno- żytnie, bułki  
pszenne (1,3,7)  z masłem  (7) 

wędlina drobiowa  (1,6) 
ser żółty (7) 

pomidor krojony 
 
 

herbatka 200ml 
 (napar bez cukru) 

Pieczywo mieszane- razowe, graham, 
pszenno- żytnie, bułki  pszenne  (1,3,7)  

z masłem  (7)   
 ser   biały z cebulką (7)     

dżem owocowy  
kiełki rzodkiewki 

 
 

herbatka  200ml 
 (napar bez cukru) 

O
b

ia
d

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 

Naleśniki z musem z jabłka 

posypane cukrem pudrem 

                        

                           (1,3,7,9) 

 kompot z jabłek  200ml 

 

Zupa barszcz czerwony z 

makaronem  

Pierś kurczaka w ziołach 

podawana z ryżem i surówką 

żydowską      

                   (3,8,7,9) 

         kompot z jabłek 200ml 

         Zupa rosół z makaronem 

Filecik wieprzowy w delikatnym 

sosie chrzanowym z ziemniakami i 

surówką wiosenną 

                      (1,3,7,9) 

          Kompot owocowy 200ml 

Zupa kapuśniak z ziemniakami  

     Racuchy drożdżowe posypane  

cukrem pudrem      

 

(1,3,7,9) 

                kompot z jabłek 200ml 

 

Zupa krupnik z ziemniakami  

Paluszki rybne z ziemniakami oraz 

surówką      

 

 (1,3,8,7,9) 

              kompot z jabłek 200ml 

 

P
o

d
w

ie
-

cz
o

re
k

 

           Ciasteczka be be           Kisiel owocowy                Batonik musli  Jogurt naturalny z granolą Owoc sezonowy 

 



 

 

 


