
 

Jadłospis 

 
Dzień tygodnia, data i potrawy Składniki 

                Poniedziałek – 13.09.2021. 

Zupa „Meksykańska” z makaronem – ok. 300 ml, (1, 

4, 8) 

Racuch drożdżowy z cukrem pudrem – ok. 200g,   (1, 

4, 6), Mix owoców leśnych – 1 porcja, 

Lemoniada (woda + miód + cytryna) – 200ml, 

Kalarepka „Frytka” - 1 cząstka. 

  

 
Mieszanka meksykańska – produkt mrożony (papryka, fasola 

czerwona, włoszczyzna, itp.) Fasola czerwona konserwowa, 

(fasola czerwona, woda, sól), makaron „kuleczka”,  przyprawy 

(sól, zioła, ziele ang., papryka miel., itp.), 

Mąka pszenna, drożdże suche, mleko 3,2%, jajka, woda, sól, 

cukier, cukier trzcinowy puder, Owoce mix –  (produkt 

mrożony: truskawka, wiśnia, malina, czarna porzeczka), 

Woda, cytryna, miód, koncentrat soku pomarańczowego 100% 

               Wtorek – 14.09.2021. 

Kotlet drobiowy, mielony – ok. 90 g,  ( 1, 4, 6 ) 

Fasolka szparagowa – ok. 90 g, 

Ziemniaki gotowane – ok. 200 g, 

Herbata ziołowa – 200ml, 

Arbuz – 1 cząstka. 

 

Mięso z indyka i kurczaka mielone, bagietka, bułka tarta, 

mąka kukurydziana, mąka pszenna, jajka, mleko – 3,2%), 

Fasolka szparagowa, przyprawa do warzyw na parze (masło, 

zioła, sól), olej rzepakowy, Ziemniaki, woda, sól, Rumianek, 

Mięta, woda, cukier, koncentrat soku jabłkowego 100%.. 

                  Środa – 15.09.2021.   

Ryż z warzywami – ok. 230g,   (6, 8), 

Kompot truskawkowy – 200 ml, 

Banan – 1 cząstka. 

 

 
Ryż biały, Warzywa mrożone (brokuł, kalafior, fasolka 

szparagowa, marchewka), papryka, kukurydza konserwowa, 

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

itp.), Truskawki mrożone, woda, cukier. 

              Czwartek – 16.09.2021. 

Bitki schabowe z sosem – ok. 90 g, (1) 

Kasza gryczana – ok. 180 g, 

Surówka Colesław  Tęczowy – ok. 90 g, 

Woda  – 200 ml, Jabłko – 1 cząstka. 

 

 

Schab, mąka pszenna, olej rzepakowy, przyprawy (sól, zioła, 

papryka miel., czosnek gran., itp.) 

Kasza gryczana prażona,  woda, sól. 

Kapusta biała, Kapusta czerwona, koperek, chrzan, olej z 

pestek winogron,  (sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., 

kwas cytrynowy, itp.) 

 

Piątek – 17.09.2021.     

Gniazdka dorszowe – ok. 120 g,  (1, 2, 6, 8) 

Ogórek kiszony – 1 cząstka, 

Napar owocowy – 200 ml, 

Śliwka - 1 szt. 

 

 

 

Bagietka –  (mąka pszenna, olej, drożdże, sól), mleko, Filet z 

dorsza, jajka, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., czosnek 

gran., itp.) olej rzepakowy, ser żółty, pietruszka zielona, 

szczypiorek, koperek, 

Herbata owocowa, koncentrat soku jabłkowego 100%, woda, 

cukier. 

 

 

 
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. 


