
JADŁOSPIS 
 
 

27/03/2023 r. (poniedziałek) 
 

Śniadanie: płatki na mleku 200ml kajzerka 35 g z masłem 5g. 
jajko na twardo z sosem tatarskim, herbatka owocowa 200 ml. 1,3,7 

Obiad: - zupa- wielowarzywna krem 250 ml 1,9; 
II danie- pierogi z kapusta i pieczarką 150 g herbata z cytryną i imbirem 200 ml. 

Podwieczorek: actimel, wafle ryżowe (alergeny 1,3,7,9) 
 

28/03/2023 r. (wtorek) 
 

Śniadanie: chlebek żytni z czarnuszką 35g z masłem  5g, 
kiełbaski pieczone  ok 100 g, keczup / musztarda ,napój owocowy 200 ml. 1,3,7 

Obiad: - zupa- brokułowa krem 250 ml 1,7,9; 
II danie- kasza jęczmienna  150 g, pulpet z indyka 100g. 

marchewka z jabłkiem na surowo 100g  woda  200ml, 
Podwieczorek: budyń czekoladowy 200ml (alergeny 1,3,7,9) 

 
29/03/2023 r. ( środa) 

 
Śniadanie: chleb graham 35g z masłem  5g, 

szynka  5g,rzodkiewka , herbata owocowa 200 ml. 1,3,7 
Obiad: -zupa- cebulowa 250 ml 1, 9; 

II danie –  ziemniaki 150g, kotlet schabowy 100 g. 
ogórek małosolny 100g  sok  200 ml, 

Podwieczorek : pomarańcza 0,5 szt. (alergeny 1,3,7,9) 
 

30/03/2023 r. ( czwartek) 
 

Śniadanie: płatki na mleku 200ml bułka żytnia z dynią 35 g z masłem  5g,ser żółty  
zielony ogórek 10g, herbatka owocowa 200 ml. 1,3,7 

Obiad: - zupa- pomidorowa z makaronem 250ml 1,7,9; 
II danie-  ziemniaki 150 g udko pieczone 100 g mix sałat z jogurtem 100g  

woda smakowa bez cukru 200 ml 
Podwieczorek: mus owocowy 1 sz.  (alergeny 1,3,7,9) 

 
31/03/2023 r. ( piątek ) 

 
Śniadanie: chleb ziarnisty z masłem ok 50 g.1,3,7schab pieczony, pomidor, napój 

owocowy 200 ml. 
Obiad:- zupa- koperkowa 250 ml 1,7,9; 

II danie- ziemniaki  150 g filet z ryby pieczony 100 g,  
surówka z kapusty kiszonej 100g soczek 200 ml 

Podwieczorek : banan 1szt. (alergeny 1,3,4,7,9) 
 

Do przygotowania obiadów wykorzystuje się przyprawy oraz gotowe produkty, w których producent zastrzega sobie śladową obecność 
glutenu, jaj, mleka, soi, gorczycy, selera oraz orzeszków ziemnych i sezamu.(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 

1169/2011 z dn. 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.) 


