
 

Dzień tygodnia, data i potrawy Składniki 

                Poniedziałek – 15.03.2021.  

Naleśniki z twarogiem – ok. 150 g, (1, 4, 6)  

Jabłko – 1 porcja, 

Herbata miętowa – 200 ml.         

 
Maka pszenna,  twaróg półtłusty, śmietana 18%, jajka, mleko 

3,2%, woda, cukier, sól ,  

Mięta, woda, koncentrat soku jabłkowego 100%. 

               Wtorek – 16.03.2021. 

Żurek z białą kiełbasą – 300ml, (6, 8)  

Bagietka – 1 cząstka, (1) 

Kompot jabłkowy – 200 ml, 
 

 
Żurek koncentrat, kiełbasa biała surowa, ziemniaki, 

śmietana 30%, woda, przyprawy (sól, zioła, ziele ang., papryka 

miel., itp.), 

Bagietki – produkt gotowy, (mąka pszenna, drożdże, sól, olej), 

Jabłka, koncentrat soku jabłkowego 100%, woda. 
                  Środa – 17.03.2021.   

Gulasz mięsno – warzywny – ok. 90 g, (1, 8) 

Kasza pęczak – ok. 180 g,  (1) 

Woda – 200 ml, 

Gruszka – 1 szt. 

 
Udziec indyka,Mieszanka warzywna (brokuły, kalafior, 

fasolka szparagowa, marchew dwukolorowa, pulpa 

pomidorowa, cebula), mąka pszenna, olej 

rzepakowy,przyprawy (sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., 

itp.) Kasza pęczak, woda,  przyprawy (sól, zioła, papryka 

miel., czosnek gran., itp.),  

              Czwartek – 18.03.2021. 

Jajko sadzone – ok. 100 g, (4)  

Frytki – ok. 180 g, 

Surówka z marchewki, pora  i jabłek  – 90 g, 

Napar owocowy – 200 ml, 

Jabłko – 1 cząstka, 
 

 
Jajko, olej rzepakowy, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., 

czosnek gran., itp.)  

Ziemniaki, olej rzepakowy, sól, 

Marchew, por, jabłka, olej z pestek winogron, sól,  

Herbata brzoskwiniowa, woda, cukier. 

Piątek – 19.03.2021.    
Nuggetsy z łososia – ok. 100 g,  (1, 2, 4) 

Surówka z kiszonej kapusty – ok. 90 g,    (4, 6)                                   

Ziemniaki purre – ok. 180 g, (6) 

Napój jabłkowy – 200 ml, 

Mandarynka – 1 szt. 
 
 

 
Nuggetsyz łososia –produkt gotowy (filet łososia, jajka, bułka 

tarta, mąka pszenna, przyprawy(sól, zioła, papryka miel., 

czosnek gran., itp.) olej rzepakowy, 

Kapusta kiszona, cebula, jabłka, olej z pestek winogron, 

przyprawy ,  (sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., itp.) 

Ziemniaki, mleko, woda, sól, Koncentrat soku jabłkowego 

100 %, woda. 

 
 
 
Jadłospis został ustalony przez:          

 
 Szef kuchni: Sylwia Koziełło 

 

 Intendent: Zofia Komor                                                                    

 
 
Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia ewentualnych zmian w jadłospisie 

 

*Oznaczenia cyfrowe umieszczone przy potrawach w jadłospisie stanowią symbole 

alergenów, których wykaz znajdziemy obok jadłospisu. 


