
                              Jadłospis 18.07.2022 r.-29.07.2022 r. 
 

 
Śniadanie 

 

Obiad- I danie Obiad- II danie 

18.07.2022 
  Poniedziałek 

 

 

 
 

Kanapka: chleb zwykły, masło, 
szynka wieprzowa, sałata zielona, 
szczypiorek. 
Napój: kawa Inka na mleku słodzona 
miodem. 
Zawierają alergeny:  
mleko i produkty pochodne, mąka 
pszenna, żytnia,  seler, soja, gorczyca, 
gluten, jęczmień. 
Podwieczorek: sok owocowy 200ml 

Barszcz czerwony z jajkiem 
z dodatkiem świeżo posiekanej natki 
pietruszki ,chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, żytnia, jaja, 
śmietana. 

 
 

Racuchy drożdżowe delikatnie 
oproszone cukrem pudrem, kompot 
wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: jaja, mąka 
pszenna, mleko. 

19.07.2022 
   Wtorek 

 

 

 
 

Zupa mleczna: płatki śniadaniowe 
kukurydziane na mleku. 
Kanapka: buła weka,  masło, dżem 
owocowy. 
Zawierają alergeny:  
mąka pszenna, mleko  
i produkty pochodne, jęczmień, 
orzechy, gluten, soja. 
Podwieczorek: kiwi 

Zupa pieczarkowa  z makaronem 
świderki na maśle zabielana  
śmietaną z dodatkiem świeżo 
pokrojonej natki pietruszki , chleb 
mieszany. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, żytnia, seler, 
śmietana, jaja. 

 

Zrazik drobiowo -wieprzowy  
w aromatycznym sosie 
koperkowym, ziemniaki delikatnie 
omaszczone masłem, sałatka  
z pomidora, kompot wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: 
mąka pszenna, jaja, śmietana. 

 
 

20.07.2022 
 Środa 

 

 
 
 
 

Kanapka: chleb ziarnisty,  masło, 
polędwica drobiowa, pomidor, natka 
pietruszki. 
Napój: kakao na mleku słodzone 
miodem. 
Zawierają alergeny:  
mleko i produkty pochodne, mąka 
pszenna, żytnia,  seler, soja, gorczyca, 
gluten. 
Podwieczorek: brzoskwinia 

Zupa brokułowa krem na maśle 
zabielana śmietaną z dodatkiem 
świeżo posiekanej natki pietruszki 
podawana z groszkiem ptysiowym, 
chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, żytnia, seler, 
soja, śmietana, gorczyca, gluten, 
jaja.                                              

 
 

Filet z ryby Miruna w złotej panierce  
z pieca ,ziemniaki delikatnie 
omaszczone masłem, sałatka  
z buraka czerwonego,  
kompot wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, jaja, 
ryby. 

 
 

 21.07.2022 
Czwartek 

 

 
 

 
 

Zupa mleczna: kasza kukurydziana 
na mleku. 
Kanapka: bułka weka, masło, ser 
żółty plasterki, ogórek świeży, koper. 
Zawierają alergeny:  
mąka pszenna, żytnia, mleko  
i produkty pochodne, gluten, sezam. 
Podwieczorek: kalarepa plasterki do 
chrupania 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami na 
maśle zabielana śmietaną  
z dodatkiem świeżo posiekanej natki 
pietruszki, chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
mąka pszenna, żytnia, seler, 
śmietana. 

 
 

Gulasz drobiowy z warzywami 
podawany z ryżem na sypko, sałata 
zielona z sosem ogrodowym,  
kompot wieloowocowy. 
Zawierają alergeny:  
mąka pszenna, seler. 

22.07.2022 
       Piątek 
 

 
 

Kanapka: chleb zwykły,  masło, jajko 
na twardo, papryka świeża , natka 
pietruszki. 
Napój: kawa Inka na mleku słodzona 
miodem. 
Zawierają alergeny:  
mleko i produkty pochodne, mąka 
pszenna, żytnia,  seler, soja, gorczyca, 
gluten. 
Podwieczorek: jabłko 

Zupa ziemniaczana na maśle  
z dodatkiem świeżo posiekanej natki 
pietruszki, chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, żytnia, seler. 

 
 

Makaron świderki z białym serem,  
kompot wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, jaja, ser 
biały. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Śniadanie 
 

Obiad- I danie 
 
 

Obiad- II danie 
 
 

25.07.2022 
  Poniedziałek 

 
 

 

 
 

Zupa mleczna: zacierka na mleku. 
Kanapka: chleb zwykły, masło, pasta 
z sera białego, rzodkiewka plasterki. 
Zawierają alergeny:  
mleko i produkty pochodne, mąka 
pszenna, żytnia. 
Podwieczorek: nektarynka 

Zupa jarzynowa krem na maśle 
zabielana śmietaną z dodatkiem 
świeżo posiekanej natki pietruszki 
podawana z groszkiem ptysiowym, 
chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, żytnia, seler, 
soja, śmietana, gorczyca, gluten, 
jaja.                                              

 
 

Risotto z mięsem i sosem 
pomidorowym,  kompot 
wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna,  

26.07.2022 
Wtorek 

 

Kanapka: chleb ziarnisty, masło, 
szynka konserwowa, jajko na twardo 
sałata zielona. 
Napój: kawa Inka na mleku słodzona 
miodem. 
Zawierają alergeny:  
mleko i produkty pochodne, mąka 
pszenna, żytnia,  seler, soja, gorczyca, 
gluten, jęczmień. 
Podwieczorek: brzoskwinia  

Zupa pomidorowa z makaronem nitki 
na maśle zabielana  śmietaną  
z dodatkiem świeżo pokrojonej natki 
pietruszki , chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, żytnia, seler, 
śmietana, jaja. 

 

Kotlet schabowy w chrupiącej 
panierce  
z  pieca ,ziemniaki delikatnie 
omaszczone masłem ,surówka z 
białej kapusty  
z marchewką z dodatkiem oliwy, 
kompot wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: masło, 
mąka pszenna, jaja. 

27.07.2022 
Środa 

 
 

                                                       
                   

 
 

 

 

 

 
 

Zupa mleczna: kasza jaglana na 
mleku. 
Kanapka: bułka chałka, masło, 
powidło śliwkowe. 
Zawierają alergeny:  
mąka pszenna, mleko  
i produkty pochodne, gluten, sezam, 
soja, gorczyca, orzechy, jaja. 
Podwieczorek: marchew słupki do 
chrupania 

Rosół drobiowy z makaronem nitki z 
dodatkiem świeżo pokrojonej natki 
pietruszki , chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
mąka pszenna, żytnia, seler, jaja. 

 

Potrawka drobiowa z warzywami 
podawany z ziemniakami, sałata 
zielona  
z aromatycznym sosem 
ogrodowym, kompot 
wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: masło, 
mąka pszenna, seler, jęczmień. 

28.07.2022 
Czwartek 

 

 
 
 

 

Kanapka: chleb ziarnisty, masło, 
szynka drobiowa, pomidor, natka 
pietruszki. 
Napój: herbata czarna  słodzona 
miodem. 
Zawierają alergeny:  
mleko i produkty pochodne, mąka 
pszenna, żytnia,  seler, soja, gorczyca, 
gluten. 
Podwieczorek: kiwi 

Zupa krupnik z ziemniakami  na maśle 
zabielana śmietaną  
z dodatkiem świeżo posiekanej natki 
pietruszki, chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
mąka pszenna, żytnia, seler, 
śmietana, jęczmień. 

 
 

Kotlet mielony drobiowo-wieprzowy  
z pieca ,ziemniaki delikatnie 
omaszczone masłem posypane 
koperkiem, mizeria ze śmietaną, 
kompot wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: masło, 
mąka pszenna, jaja, śmietana. 

29.07.2022 
Piątek 

 

 
 

Kanapka: bułka weka, masło, pasztet 
pieczony z indyka, ogórek świeży, 
natka pietruszki. 
Napój: herbata czarna  słodzona 
miodem. 
Zawierają alergeny:  
mleko i produkty pochodne, mąka 
pszenna, żytnia,  seler, soja, gorczyca, 
gluten, jęczmień. 
Podwieczorek: jabłko 

Zupa rybna z wkładką warzywną na 
maśle z dodatkiem świeżo posiekanej 
natki pietruszki, chleb mieszany. 
Zawierają alergeny: 
mąka pszenna, żytnia, , masło, ryby, 
seler. 

 
 

Naleśniki z białym serem i nutką 
wanilii  delikatnie oprószone 
cukrem pudrem, (wyrób własny), 
kompot wieloowocowy. 
Zawierają alergeny: 
masło, mąka pszenna, jaja, ser 
biały.  

 
 

 

 


