
  Jadłospis Nr 18 dekadowy  
 

dla grupy "0"     08.04.2019-19.04.2019 
08.04.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
szynka drobiowa 
pomidor 
płatki owsiane na mleku (2,3) 
II Śniadanie: jabłko  
Zupa: kapuśniak ze słodkiej kapusty (1) 
II Danie: kotlet mielony z karkówki (2,4) 
ziemniaki 
Surówka: marchewka duszona  (2) 
Kompot: z czarnej porzeczki  
Podwieczorek: budyń waniliowy (2,3) 
Kalorie: 1365 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 

 
300 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100g 
100 g 

 
200 ml 
150 ml 

15.04.2019 Poniedziałek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni  
z masłem (2,3,4)  
szynka drobiowa 
płatki owsiane na mleku (2,3) 
II Śniadanie: marchewka  
Zupa: żurek z klopsikami zabielana  
śmietaną (1,2,3)  
II Danie: makaron ze szpinakiem 
posypany żółtym serem (2,3) 
Herbata z cytryną  
Podwieczorek: kisiel(2,3) 
Kalorie: 1325 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
300 ml 
100 g 

300 ml 
 

200 g 
 

200 ml 
150 g 

09.04.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
ser żółty 
papryka 
płatki kukurydziane na mleku (2,3) 
II Śniadanie: gruszka 
Zupa: brokułowa zabielana śmietaną (1,2,3) 
II Danie: udziec z indyka duszony (2) 
kasza bulgur 
Surówka: z buraków i jabłka  
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: chałka z masłem i miodem (2,3,4,8) 
Kalorie: 1340 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 

 
300 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
1 kromka 

 

16.04.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami  
z masłem (2,3,4) 
ser żółty 
papryka 
kakao na mleku 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: porowa zabielana  
śmietaną (1,2,3) 
II Danie: kotlet pożarski (2,4)  
ziemniaki 
Surówka: z marchwi i jabłek 
Kompot: z czarnej porzeczki  
Podwieczorek: chałka z nutellą (3)  
Kalorie: 1310 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 

 
200 ml 
100 g 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
1 kromka 

10.04.2019 Środa  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
szynka konserwowa 
pomidor 
kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: sok z marchwi i jabłka 
Zupa: krupnik z kaszy jęczmiennej (1)  
II Danie: makaron zapiekany z warzywami 
posypane żółtym serem (2,3) 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: koktajl mleczno owocowy (3) 
Kalorie: 1310 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster  

 
200 ml 
150 ml 
300 ml 
200 g 

 
200 ml 
150 g 

17.04.2019 Środa  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni , 
z masłem (2,3,4) 
szynka konserwowa 
sałata, pomidor 
kawa inka na mleku (2,3) 
II Śniadanie: gruszka  
Zupa: szczawiowa z jajkiem zabielana 
śmietaną (1,2,3) 
II Danie: pieczony udzik 
 z kurczaka (2,3) 
kopytka 
Surówka: sałata lodowa z sosem 
czosnkowym 
Kompot: z wiśni   
Podwieczorek: koktajl mleczno owocowy 
Kalorie: 1385 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 

 
200 ml 
100 g 

300 ml 
 

100 g 
 

100 g 
100 g 

 
200 ml 
150 ml 



11.04.2019 Czwartek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
szynka drobiowa 
ogórek zielony 
kasza manna na mleku (2,3) 
II Śniadanie: mandarynka 
Zupa: marchewkowa zabielana śmietaną (1,2) 
II Danie: pieczony filet z kurczaka (2)  
ziemniaki 
Surówka: z kapusty pekińskiej z jogurtem 
naturalnym (3) 
Kompot: z czerwonej porzeczki  
Podwieczorek: kisiel  
Kalorie: 1370 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 

 
300 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

 
200 ml 
150 ml 

18.04.2019 Czwartek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
szynka drobiowa 
ogórek świeży 
płatki kukurydziane na mleku (3) 
II Śniadanie: mandarynka 
Zupa: pomidorowa z ryżem zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie filet z dorsza panierowany (2) 
ziemniaki 
Surówka: z białej kapusty z marchwią  
Kompot: z truskawek 
Podwieczorek: kisiel 
Kalorie: 1390 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 

 
300 ml 
100 g 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
150 ml 

 

12.04.2019 Piątek  
I Śniadanie: grzanka z serem  (2,3,4) 
kakao  na mleku (2,3) 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: rybna (1,3,5) 
II Danie: placki ziemniaczane polane jogurtem 
naturalnym (2,3,7) 
Herbata z cytryną 
Owoc: banan 
Podwieczorek: budyń waniliowy (3) 
Kalorie: 1315 kcal 
 
 

Gramatura 
1 kromka 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
200 g 

 
200 ml 
150 ml 
1 szt. 

19.04.2019 Piątek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami  
z masłem (2,3,4) 
pasta jajeczna ze  
szczypiorkiem (4) 
kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: barszcz ukraiński zabielany  
śmietaną (1,2,3) 
II Danie: łazanki z kapustą i 
pieczarkami (2) 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopt (2,3,4) 
Kalorie: 1375 kcal 

Gramatura 
300 ml 

1 kromka 
 
 

200 ml 
100 g 

300 ml 
 

200 g 
 

200 ml 
10 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. 
 


