
 

Jadłospis 14.05.-24.05.18 

14.05.2018 – poniedziałek 

Obiad-  628 kcal 

Krem porowo-ziemniaczany  z grzankami   300ml / seler, pietruszka, marchew, por, ziemniak, 

śmietana, mąka pszenna/ 

Risotto z kurczakiem /ryż, masło, fasolka czerwona, kukurydza, cukinia, papryka, marchew , cebula, 

olej / 300g 

Kisiel z owocami 200ml 

15.05. 2018 – wtorek 

Obiad- 677 kcal 

Pomidorowa z makaronem  i natką pietruszki 300ml / marchew, pietruszka, seler , cebula, śmietana , 

koncentrat pomidorowy 30%, mąka pszenna, jaja /300ml,  

Klopsiki z mięsa mieszanego w sosie  80g/100 ml/ wieprzowina, udziec z  kurczaka, mąka pszenna, 

jajko, olej, bułka pszenna / 

Ziemniaki z koperkiem / mleko, masło/ 220g,  

Surówka z kapusty  i marchwi / jabłko, śmietana, jogurt /140g 

Kompot wieloowocowy 200ml 

 

16.05.2018 – środa 

Obiad – 618 kcal 

Zupa koperkowa z ziemniakami i kurczakiem  300ml / kurczak, , marchew, pietruszka zielona , seler, 

por, śmietana , mąka pszenna, jaja / 

Kopytka z masłem i cukrem / ziemniaki, mąka pszenna , jaja,  olej, cebula, śmietana, mleko, masło 

/200g/100ml 

surówka z marchwi z mandarynką i oliwą 140g 

Kompot owocowy   200ml 

 

17.05.2018 – czwartek 

Obiad – 638 kcal 

Zupa grysikowa na rosole z natką pietruszki  300ml, /marchew, seler, pietruszka, por, kapusta włoska, 

kasza manna, kurczak/ 

Sznycel / mięso wieprzowe , jajko, bułka pszenna, cebula olej / 90g 

Ziemniaki z koperkiem / mleko, masło/220g 

Surówka z kiszonej kapusty  z oliwą 140g 

Kompot owocowy 200ml 

18.05.2018- piątek 

Obiad – 629 kcal 

Zupa grochowa przecierana z ziemniakami i natką pietruszki 300ml/ groch żółty, marchew, 

pietruszka, seler, cebula,  mąka pszenna, masło/   

Bułki drożdżowe na parze z polewą truskawkową  /jajko, mąka pszenna ,jogurt/ szt.3 

Kompot owocowy  200ml 

 

 

21.05.2018- poniedziałek 

Obiad -662 kcal 

Kapuśniak  z ziemniakami 300ml/ kapusta kiszona, marchew, pietruszka, seler, mąka pszenna, masło, 

kurczak/ 

Spaghetti razowe / mąka razowa/ 90g 

Sos boloński 120ml/ szynka wieprzowa, cebula, pomidory, olej, mąka pszenna/ 



Owoc sezonowy 

Kompot  wieloowocowy 200ml 

 

 2.05.2018- wtorek 

Obiad- 650 kcal 

Zupa jarzynowa z makaronem 300ml/ , marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki, śmietana, 

mąka pszenna/ 

Gulasz wieprzowy w sosie 90g/100ml/  cebula, olej, mąka pszenna / 

Kasza jęczmienna 90g 

Sałatka z ogórka kiszonego z marchewką i oliwą  140g/  cebula, marchewka, oliwa z oliwek/ 

Kompot wieloowocowy 200ml 

23.05.2018- środa 

Obiad -740  kcal 

Botwinka z ziemniakami 300ml/, botwina, buraki, marchew, pietruszka, natka pietruszki, seler,  

ziemniak, śmietana/ 

Makaron z serem i cukrem 300g/  twaróg, mąka pszenna, masło/ 

Sok owocowy / jabłko, gruszka/200ml 

 

                                                                      24.06.2018- poniedziałek 

Obiad 615 kcal 

Rosół z makaronem i natką pietruszki 300ml/ marchew, seler, pietruszka,  kapusta włoska, por, mąka 

pszenna, jaja / 

Kotlet  neapolitański z serem  90g/filet drobiowy, mąka pszenna, jaja, ser żółty , olej/ 

Ziemniaki z koperkiem / mleko, masło/220g 

Surówka z buraczka, cebuli, jabłka 140g 

Kompot wieloowocowy 200ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMACZNEGO ! 


