
 

09.09.2021 Czwartek 
I Śniadanie: Chleb zwykły 
 z masłem(2,3) 
Wędlina, ser żółty, dżem, rzodkiew-
ka,ogórek, pomidor (do wyboru) (3) 
parówki drobiowe 
Herbata z cytryną 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: buraczkowa zabielana             (3) 
II Danie: domowe klopsiki z indyka w 
sosie koperkowym 
Kasza jaglana 
Surówka: z marchwi i jabłek 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: arbuz 
Kalorie: 1135 kcal 

Gramatura 
 

kromka 
 

plaster 
2 szt. 

150 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 

 

200 g 
100 g 
200 ml 
150  g 

 

16.09.2021 Czwartek 
I Śniadanie: Chleb zwykły z masłem 
(2,3) 
Wędlina, ser żółty, dżem,rzodkiewka, 
ogórek,pomidor (do wyboru) 
Płatki czekoladowe na mleku (3) 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: jarzynowa zabielana śmietaną (3) 
II Danie: gulasz z indyka 
Kasza jęczmienna 
Surówka: buraczki na ciepło 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: galaretka owocowa 
Kalorie: 1520  kcal 

Gramatura 
kromka 

 
plaster 

 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
200 g 
100 g 
200 ml 
150 ml 

10.09.2021 Piątek 
I Śniadanie: Chleb z masłem, pasta ja-
jeczna ze szczypiorkiem lub grzanki z 
serem żółtym ( do wyboru ) (2,3) 
Kakao na mleku (3) 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: krem z cukinii (3) 
II Danie: filet z dorsza w cieście (2,4,5) 
Ziemniaki 
Surówka: z kiszonej kapusty z marchew-
ką i jabłkiem 
Herbata miętowa z cukrem 
Podwieczorek: kisiel z owocami 
Kalorie: 1000 kcal 

Gramatura 
kromka 

5 g\2 szt. 
 

150 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
200 g 
100 g 

 
200 ml 
150 ml 

 

17.09.2021 Piątek 
I Śniadanie: Chleb z masłem, twarożek 
ze szczypiorkiem lub grzanki z serem 
żółtym ( do wyboru ) (2,3) 
Kakao na mleku (3) 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: z fasolki szparagowej zabielana 
śmietaną (3) 
II Danie: kotleciki rybne z zieloną pie-
truszką (2,4,5) 
Ziemniaki 
Surówka: z białej kapusty z marchewka 
i jabłkiem 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: ciasto owocowe (3,4) 
Kalorie: 1565 kcal 

Gramatura 
kromka 

5 g\2 szt. 
 

150 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
 

200 g 
100 g 

 
200 ml 
porcja 

 

               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. 
           


