
                                        

JADŁOSPIS 
PONIEDZIAŁEK  20.03.2023 
Śniadanie: pieczywo mieszane z serkiem twarogowym i ogórkiem1,2, chleb   

            orkiszowy1,2z dżemem, marchewka, kawa zbożowa2, herbata. 

II śniadanie: kisiel owocowy, ciastko z morelą, jabłko, herbata z cytryną. 

Obiad: zupa pomidorowa z makaronem1,2,13, ryż z musem jabłkowym i sosem    

        truskawkowym, kompot z czarnej porzeczki. 
Dieta bezmleczna: mleko zastąpione mlekiem migdałowym, masło margaryną roślinną, ser twarogowy serem bez mleka,                

                                zupa bez śmietany. 

Dieta bezjajeczna: makaron bezjajeczny. 

Dieta bezglutenowa: pieczywo zastąpione pieczywem bezglutenowym, ciastko bezglutenowe, makaron bezglutenowy. 

Dieta bezcukrowa: napoje bez dosładzania. 

Truskawki zastąpione malinami. 

        

WTOREK  21.03.2023 
Śniadanie: pieczywo mieszane1,2 z szynką i rzodkiewką, gruszka, kawa mleczna2,    

            herbata. 

      II śniadanie: baton owocowy, banan, soczek owocowy. 

    Obiad: zupa ufoludka z grzankami, makaron z sosem bolońskim, ogórek kiszony,   

            kompot wieloowocowy. 
Dieta bezmleczna: mleko zastąpione mlekiem ryżowym, masło margaryną roślinną, zupa bez śmietany. 

Dieta bezjajeczna: makaron bezjajeczny. 

Dieta bezglutenowa: pieczywo zastąpione pieczywem bezglutenowym, baton bezglutenowy, makaron bezglutenowy. 

Dieta bezcukrowa: napoje bez dosładzania. 

Baton owocowy bez orzechów, kakao, zamiast banana jabłko. 

 

ŚRODA  22.03.2023 
Śniadanie: zupa budyniowa mleku1,2,3, pieczywo mieszane1,2 z miodem,  

            winogrono, sok jabłkowy. 

II śniadanie: wafle ryżowe z masłem, melon, herbata owocowa. 
Obiad: zupa ogórkowa z zieleniną13, placki ziemniaczno-cukiniowe1,2,3,  

                  surówka z marchewki i ananasa, kompot wiśniowy.  
Dieta bezmleczna: mleko zastąpione mlekiem owsianym, masło margaryną roślinną, zupa bez śmietany. 

Dieta bezjajeczna: placki bez jaj.. 

Dieta bezglutenowa: pieczywo zastąpione pieczywem bezglutenowym, mąka pszenna zastąpiona mąką bezglutenową. 

Dieta bezcukrowa: napoje, placki bez dosładzania. 

Surówka bez ananasa, z jabłkiem. 

 

   

    



 

     CZWARTEK  23.03.2023  
Śniadanie-szwedzki stół: pieczywo mieszane z masłem, szynka, ser żółty, pomidor,  

          sałata, ogórek zielony, rzodkiewka, kiełki lucerny, kakao2, herbata. 

II śniadanie: jogurt naturalny, jabłko, herbata owocowa. 

Obiad: zupa selerowo-pietruszkowa,2,13, karkówka w sosie własnym,3, ziemniaki 

        z koperkiem, surówka z kapusty pekińskiej2, kompot truskawkowy.  

  Dieta bezmleczna: mleko zastąpione mlekiem migdałowym, masło margaryną roślinną, ser żółty serem bez mleka, zupa  

                                   bez śmietany, jogurt sojowy. 

Dieta bezjajeczna: bez zmian. 

Dieta bezglutenowa: pieczywo zastąpione pieczywem bezglutenowym. 

Dieta bezcukrowa: napoje bez dosładzania. 

Kompot truskawkowy zastąpiony kompotem wiśniowym. 

PIĄTEK  24.03.2023 
Śniadanie: bułka pszenna1,2 z masłem, żółtym serem i pomidorem, chleb ziarnisty  

           z łososiem, kalarepa,  mleko z miodem2, herbata. 

II śniadanie: sernik domowy (wypiek własny), suszona żurawina, sok 100% jednodniowy   

              MARCHEWKOWE POLE (jabłko, marchew, pietruszka, cytryna). 

Obiad: zupa dyniowa z ryżem2,13, filet z miruny w panierce1,3,4, ziemniaki puree2,  

        surówka z marchewki, kompot śliwkowy. 
Dieta bezmleczna: mleko zastąpione mlekiem migdałowym, masło margaryną roślinną, ser żółty serem bez mleka, 

                                sernik bez sera. 

Dieta bezjajeczna: sernik bez jaj. 

Dieta bezglutenowa: pieczywo zastąpione pieczywem bezglutenowym, mąka pszenna zastąpiona mąką bezglutenową. 

Dieta bezcukrowa: napoje bez dosładzania. 

 


