
  Jadłospis Nr 7 dekadowy  
 

dla grupy "0"     26.11.2018 -07.12.2018 
26.11.2018 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4)   
                      szynka drobiowa   
          pomidor  
                      płatki kukurydziane na mleku (3) 
II Śniadanie: marchew  
Zupa: zacierkowa (1,2,4) 
II Danie: paprykarz wieprzowy ( z warzywami) (3)        
ziemniaki 
Surówka: z białej kapusty                   
Kompot : z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: kasza manna z sokiem  
              malinowym (3) 
Kalorie: 1088 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 
1 plaster 
300 ml 
150 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
150 ml 

03.12.2018Poniedziałek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z 
                      masłem (2,3,4)                      
                      szynka konserwowa 
                       pomidor  
           herbata owocowa 
II Śniadanie: ryż na mleku (3)  
Zupa: krupnik na kurczaku z kaszą 
 jęczmienna (1,2) 
II Danie: kapusta duszona z kiełbasą i   
  pomidorami 
kopytka okraszone boczkiem i cebula (2,4)  
Kompot z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: jabłko 
Kalorie: 1286 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
 1 plaster 
200 ml 
300 ml 
300 ml 

 
100 g 

 
100 g 

   200 ml 
1 szt. 

27.11.2018 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
                       kiełbasa podwawelska  
          pomidor  
                       herbata owocowa 
II Śniadanie: kakao na mleku (2,3) 
Zupa: kalafiorowa zabielana śmietaną (1,2,3)       
II Danie: kotlet z piersi kurczaka  
    panierowany (2,4)                          
ziemniaki  
Surówka: sałata lodowa z sosem  
      czosnkowym (3) 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: jabłko 
Kalorie: 1154 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster  
1 plaster 
200 ml 
150 ml 
300 ml 
100 g 

 
100 g 
100 g 

 
 200 ml 
1 szt.  

 

04.12.2018 Wtorek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami  
                     z masłem (2,3,4) 
                     pasta z kurczaka z zieloną                     
          pietruszką   
          herbata z cytryną 
II Śniadanie: kakao na mleku (2,3) 
Zupa: jarzynowa zabielana śmietaną (1,3)     
II Danie: makaron z sosem carbonara  (2,3) 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Owoc: jabłko  
Podwieczorek: mandarynka  
Kalorie: 1072 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 
 

200 ml 
150 ml 
300 ml 
200 g 

200 ml 
1 szt. 
 1 szt. 

28.11.2018 Środa  
I Śniadanie:  bagietka z masłem i miodem (2,3,4,8) 
                       płatki owsiane na mleku (3) 
II Śniadanie: gruszka  
Zupa: szczawiowa z jajkiem zabielana  
 śmietaną (1,3,4)   
II Danie: filet z indyka w sosie śmietanowym (2,3) 
ziemniaki 
Surówka: z marchwi i jabłka z żurawina  
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: koktajl mleczny z truskawkami (3,7) 
Kalorie: 1103 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
300 ml 
1szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
 

05.11.2018 Środa  
I Śniadanie: grzanki z serem  (2,3,4) 
                     herbata owocowa 
II Śniadanie: kawa inka na mleku (2,3)  
Zupa: pieczarkowa zabielana śmietaną (1,3)   
II Danie: pieczeń ze schabu w sosie   
   własnym (2,4,5)                          
kasza gryczana  
Surówka: buraki zasmażane (2) 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: gruszka  
Kalorie: 1113 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

200 ml 
150 ml 
300 ml 
100 g 

  
100 g 
100 g 

200 ml 
1 szt. 



29.11.2018 Czwartek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
          szynka konserwowa  
          pomidor 
          herbata owocowa 
II Śniadanie: kawa inka na mleku (2,3) 
Zupa: pomidorowy z makaronem zabielana 
 śmietaną (1,2,3)  
II Danie: złociste kotlety z miruny z zielona    
     pietruszką (2,4,5) 
ziemniaki 
Surówka: z kiszonej kapusty 
Kompot: z truskawek (7) 
Podwieczorek: mandarynka 
Kalorie: 1119 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 
1 plaster 
200 ml 
150 ml 
300 ml 

 
100 g 

 
100 g 
100 g 

200 ml 
1 szt. 

06.12.2018 Czwartek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni     
                      z masłem (2,3,4) 
                      szynka konserwowa  
                      pomidor , szczypior 
           herbata z cytryną 
II Śniadanie: płatki kukurydziane na    
           mleku (3) 
Zupa: z zielonego groszku zabielana  
  śmietaną (1,2,3)   
II Danie: gołąbki z mięsem i ryżem w sosie 
   pomidorowym (2,3)                           
ziemniaki 
Kompot: z truskawek (7) 
Podwieczorek: jabłko 
Kalorie:  1097 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
1 plaster  
200 ml 
300 ml 

 
300 ml 

 
100 g 

 
100 g 

200 ml 
1 szt. 

 
30.11.2018 Piątek  
I Śniadanie: bagietka z masłem (2,3,4) 
                      twarożek ze szczypiorkiem (3) 
           herbata owocowa 
II Śniadanie: sok z marchwi i jabłka 
Zupa: fasolowa (1)   
II Danie: ryż z jabłkami i cynamonem polane    
    jogurtem naturalnym (3)                          
Herbata miętowa 
Owoc: banan  
Podwieczorek: biszkopty (2,4)   
Kalorie: 1032 kcal 
 
 

Gramatura 
1 kromka 

 
200 ml  
150 ml 
300 ml 
200 g 

 
200 ml 
1 szt. 
150 g 

07.12.2018 Piątek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami   
                      z  masłem (2,3,4) 
                       jajecznica ze  
                       szczypiorkiem (4) 
           herbata malinowa 
II Śniadanie: koktajl mleczny z                  
            truskawkami  (3,7) 
Zupa: krem z pora cebuli i ziemniaków   
          zabielany śmietana (1,3)   
II Danie: filet z dorsza w cieście (2,4,5) 
ziemniaki 
Surówka: z kiszonej kapusty i marchwi 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopt (2,3,4)                  
Kalorie: 953 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 
 

200 ml 
 

150 ml 
 

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. 
 


