
  Jadłospis Nr 15 dla grupy „0” 
 

18.05.2020 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3) 
szynka gotowana, pomidor, szczypiorek, 
kaka ona mleku(3) 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: krupnik z kaszy jęczmiennej  na 
kurczaku z zielona pietruszką (1) 
II Danie: spaghetti  z sosem 
neapolitańskim posypane serem gouda 
Kompot: z czarnej  porzeczki 
Podwieczorek: budyń waniliowy (2,3) 
Kalorie:1000 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 
1 plaster 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

200 g 
 

200 ml 
150 ml 

 

19.05.2020 Wtorek 
I Śniadanie: kasza manna na mleku 
 bułka pszenna z masłem, polędwica 
drobiowa, pomidor, szczypiorek, ogórek 
(2,3) 
Herbata z cytryną (3) 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: pomidorowa z makaronem (1,3) 
II Danie: kotlet schabowy panierowany,  
ziemniaki,  (2,3) 
Surówka: marchewka gotowana na parze 
Kompot: z  wiśni (7) 
Podwieczorek: wafle ryżowe 
Kalorie: 1272 kcal 

Gramatura 
 

1 sztuka 
plaster 

 
200 ml 
1 szt. 
300ml 

 
     200 g 

 
     200 ml 

1 szt. 

 

20.05.2020 Środa 
I Śniadanie: chleb z ziarnami z masłem, 
pasztecik drobiowy, pomidor, rzodkiewka, 
szczypiorek (2,3,7) 
kawa inka na mleku 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: zupa kalafiorowa z zieloną 
pietruszką (1,3) 
II Danie: bitka z mięsa wieprzowego, 
kasza gryczana (2,3,4) 
Surówka: sałatka z kiszonych ogórków 
Kompot: truskawek (7) 
Podwieczorek: kisiel (2,3,4) 
Kalorie: 1307 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
plaster 

 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

 
200 ml 
150 g 

 
 

 

21.05.2020 Czwartek 
I Śniadanie: płatki kukurydziane na 
mleku, (2,3) 
Chleb pszenno-zytnii z masłem (2) 
parówki z szynki ,pomidor, szczypiorek 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: rosół z makaronem z zielona 
pietruszka, (1) 
II Danie: gotowane udko z kurczaka, ryż 

Gramatura 
200 ml 

 
1 kromka 
1 plaster 

1 szt. 
300 ml 

 
100 g 

 



(2,5) 
Surówka: fasolka szparagowa gotowana 
na parze  
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: kasza manna z sokiem 
wiśniowym (3,7) 
Kalorie: 1160 kcal 

100 g 
100 g 

 
200 ml 
150 ml 

22.05.2020 Piątek 
I Śniadanie: płatki owsiane na mleku(2,3) 
Chleb pszenno-żytni z masłem (2,3) 
Pasta z makreli wędzonej ze 
szczypiorkiem (3) 
herbata z cytryną (7) 
II Śniadanie: owoc 
Zupa : zupa z zielonego groszku z zieloną 
pietruszką  (1) 
II Danie: racuszki drożdżowe z musem 
owocowym z truskawek(2,4,5,7) 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: koktajl mleczno-owocowy 
Kalorie: 1225 kcal 

Gramatura 
200 ml 
kromka 

 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 

 
150 g 

 

Produkty powodujące alergie: 1-seler, 2-gluten, 3-produkty pochodne mleka,  
4-jajka, 5-ryba, 6-gorczyca, 7-truskawki, 8-miód 

Jadłospis może ulec zmianie. 
 
 


