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04.02.2019-08.02.2019 

 
04.02.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4)   
                      szynka wędzona    
          papryka, rzodkiewka   
                      kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: marchew  
Zupa: zacierkowa (1,2) 
II Danie: duszony filet z indyka z warzywami (2)        
kasza jaglana 
Kompot : z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: jabłko  
Kalorie:918 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 
1 plaster 
200 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 g 

05.02.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
                      szynka drobiowa 
          papryka, ogórek zielony  
          kawa inka na mleku (2,3) 
II Śniadanie: banan 
Zupa: ogórkowa zabielana śmietaną (1,2,3)       
II Danie: filet z piersi kurczaka w płatkach kukurydzianych (4) 
ziemniaki  
Surówka: marchewka oprószana mąką(2) 
Kompot : z wiśni 
Podwieczorek: ryż z jogurtem naturalnym i cynamonem (3) 
Kalorie:1303 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster  
1 plaster 
200 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
150 g  

 

06.02.2019 Środa  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem i bagietka z masłem (2,3,4)  
          ser żóty, wędlina 
          pomidor, rzodkiewka 
                      herbata z cytryną  
         płatki owsiane na mleku (3) 
II Śniadanie: mandarynka  
Zupa: porowa zabielana śmietaną (1,3)   
II Danie: gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym (2,3,4) 
ziemniaki 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: galaretka owocowa z bitą śmietaną (3) 
Kalorie:1396 kcal 

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

300 ml 
100 g 
100 g 

200 ml 
150 g 



07.02.2019 Czwartek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
          pasta z kurczaka, szynka konserwowa  
          pomidor, ogórek kiszony 
          kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: pomidorowa z makaronem zabielana śmietaną (1,2,3)  
II Danie: kotlet rybny z zieloną pietruszką  (2,4,5) 
ziemniaki 
Surówka: kapusty białej, marchwi i jabłka  
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: kasza manna z sokiem wiśniowym (3)  
Kalorie:1320 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 
1 plaster 
200 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
150 g 

08.02.2019 Piątek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
                      pasta jajeczna  ze szczypiorkiem (4) 
          ser żółty 
          kawa inka  na mleku (3) 
II Śniadanie: mandarynka 
Zupa: kapuśniak z białej kapusty 
II Danie: naleśniki z serem polane musem truskawkowym (2,3,4,7) 
Herbata z cytryną  
Podwieczorek: koktajl mleczno-owocowy (3) 
Kalorie:1122 kcal 
 
 

Gramatura 
1 kromka 

 
 1 plaster 
200 ml 
1 szt. 

300 ml  
150 ml 
300 ml 
200 g 

 
200 ml 
100 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. 
 


