
 

 
Jadłospis 20.06.2022- 24.06.2022 

 Śniadanie Zupa Danie główne 

Poniedziałek 
20.06.2022 

Zupa mleczna: mleko 3,2% (200ml), płatki 
owsiane(10g) 

Kanapka: chleb słonecznikowy(35g), 
pomidor(10g), ogórek(10g) 

Herbata czarna z miodem i cytryną(200g 
 
Alergeny: mleko, zboża 
 
 

Zupa krupnik na rosole: włoszczyzna(75g 
marchewka, pietruszka, seler, por), 
ziemniaki(50g), kasza jęczmienna(10g), drób(15g) 

Chleb słonecznikowy(15g)  
 
 
 
Alergeny: seler, zboża,  
 

 

Pulpety w sosie koperkowym: wieprzowina(100g), jajka, 
mąką, śmietana, koper 

Makaron świderki(100g ugotowanego) 

Ogórek konserwowy(100g) 

Kompot z owoców mieszanych(200ml) 

Owoc  
 
Alergeny: mleko, zboża, seler  

 

Wtorek 
21.06.2022 

Kakao naturalne: mleko3,2%(200ml), kakao(4g) 

Kanapka: chleb, pieczeń rzymska (wyrób własny), 
sałata(5g), ogórek konserwowy(10g) 

Herbata z cytryną i miodem(200ml) 

Mus owocowy(100g)  
Alergeny: mleko, zboża 

Zupa żurek z jajkiem i kiełbasą: 
włoszczyzna(75g marchewka, pietruszka, seler, 
por), ziemniaki(50g), śmietana 18%(8g), 
wołowina(15g), jajka(20g), kiełbasa biała(10g), 
zakwas  

 
 
 
Alergeny: zboża, seler, mleko 

Pierogi z serem i ziemniakami(200g wyrób gotowy) 

Jogurt naturalny(20g) 

Kompot z jabłek(200ml) 
 
Alergeny: zboża, mleko, jaja 

 



 

 

Środa  
22.06.2022 

Sałatka jarzynowa(100g): marchewka, 
pietruszka, seler, ziemniaki, jaja, kukurydza, por, 
ogórek kiszony, majonez, 

Kanapka: chleb razowy(35g), masło(5g), 
pomidor(20g), ogórek(20g) 

Herbata z miodem i cytryną 
 
Alergeny: mleko, zboża 
 

Zupa ogórkowa: włoszczyzna(75g 
marchewka, pietruszka, seler, por),ogórek 
kiszony(20g), śmietana 18%(8g), masło(5g), 

Chleb słonecznikowy(35g) 
 
 
 
Alergeny: zboża, seler, mleko 

Ryba w cieście: morszczuk(100g), mąka, jaja, mleko 

Ziemniaki z koperkiem(150g) 

Surówka z młodej kapusty: młoda kapusta(100g), 
marchewka(50g) 

Kompot z owoców mieszanych(200ml) 

  
 
Alergeny: zboża 

Czwartek 
23.06.2022 

Kawa inka: mleko3,2%(200ml) kawa inka(4g) 

Kanapka: bułka graham(50g), wędlina „Dziadka” 
(20g), sałata(10g), papryka(10g) 

Herbata czarna z cytryną i miodem(200ml) 

Kiwi(100g)  
 
 
Alergeny: mleko, zboża 

 

Zupa grochowa: włoszczyzna(75g marchew, 
pietruszka, seler, por), ziemniaki(50g), 
kurczak(15g), groch(10g), kiełbasa śląska(10g)  

Chleb słonecznikowy(35g) 
 
Alergeny: zboża, seler, mleko 
 

Ryż z sosem truskawkowym: ryż((100g), truskawki(50g), 
jogurt naturalny, mleko 

Kompot z jabłek(200ml) 

 

Piątek  
24.06.2022 

Kasza manna na mleku z sokiem 
malinowym: mleko3,2%(200ml), kasza 
manna(20g), sok malinowy(10g) 

Kanapka: chleb słonecznikowy(35g), masło(5g), 
ogórek(10g), pomidor(10g) 

Herbata z cytryną i miodem(200ml) 
Alergeny: mleko, zboża, jaja 

Chleb słonecznikowy(35g) 
 
 
Alergeny: seler, zboża, mleko 

Łazanki: makaron łazankowy(50g), kapusta kiszona(50g), 
kiełbasa śląska(10g), szynka wieprzowa(10g) 

Kompot z owoców mieszanych 
 
 

Alergeny: zboża, jajka 


