
JADŁOSPIS 

poniedziałek 17.01 

śniadanie: kasza manna na mleku; kanapka z 1/2 bułki z sałatą, kiełbasą żywiecką i ogórkiem ; 

papryka do chrupania; herbata z cytryną (1, 7) 

zupa: jarzynowa (7, 9) 

drugie danie: polędwiczki z kurczaka w sosie śmietanowym z natką pietruszki; ryż; surówka z 

kiszonych ogórków i pomidorów, z cebulą (3, 7, 9, 10) 

drugie danie wegetariańskie: risotto z warzywami (3, 9, 10) surówka z kiszonych ogórków i 

pomidorów, z cebulą 

napój: woda mineralna  

podwieczorek: serek waniliowy; chrupki kukurydziane Sante (7) 

 

wtorek 18.01 

śniadanie: tost pełnoziarnisty z szynką i serem mozzarella, sos pomidorowy; papryka do chrupania; 

herbata z cytryną; kakao (1, 7) 

zupa: rosół z makaronem i marchewką (1, 3, 9) 

drugie danie: kotlet mielony; ziemniaki; marchewka z groszkiem z wody (1, 3, 7) 

drugie danie wegetariańskie: tortilla z trzema serami i warzywami; marchewka z groszkiem z wody 

(1, 7) 

napój: herbata owocowa; woda mineralna  

podwieczorek: drugie śniadanie mus; wafel ryżowy Sante 

 

środa 19.01 

śniadanie: owsianka na mleku z bananami; kanapka z 1/2 bułki grahamki z pastą twarogową, z 

ogórkiem; herbata owocowa (1, 7) 

zupa: szczawiowa (7, 9) 

drugie danie: filet z kurczaka w panierce musztardowo-miodowej; kasza pęczak, burgul i soczewica; 

mix sałat z papryką i ogórkiem (1, 3, 10) 

drugie danie wegetariańskie: lasagne ze szpinakiem i warzywami z sosem śmietanowym; mix sałat z 

papryką i ogórkiem (1, 3, 7, 10) 

napój: sok; woda mineralna  

podwieczorek: granola czekoladowa baton owsiany Sante; woda mineralna (1, 3, 7) 

 

czwartek 20.01 

śniadanie: frankfurterka z wody, sos pomidorowy; kanapka z pieczywa razowego, ogórek, papryka ; 

marchewka do chrupania; herbata z cytryną; mleko (1, 7, 10) 

zupa: krem porowo-ziemniaczany (9) 

drugie danie: chili con carne; makaron ; mizeria na sałacie lodowej (1, 7) 

drugie danie wegetariańskie: makaron z cukinią i suszonymi pomidorami; mizeria na sałacie 

lodowej (7, 9) 

napój: kompot wieloowocowy; woda mineralna z cytryną  

podwieczorek: ciastka owsiane z kokosem i gorzką czekoladą Sante; sok (1, 5, 11) 

 

piątek 21.01 

śniadanie: chałka z masłem i konfiturą owocową; herbata z cytryną; owsianka na mleku z bananami 

(1, 7) 

zupa: koperkowa (7, 9) 

drugie danie: ryż z jabłkami, ze śmietaną; sałatka owocowa (7) 

drugie danie wegetariańskie: ryż z jabłkami, ze śmietaną; sałatka owocowa (7) 

napój: herbata owocowa; woda mineralna z cytryną  

podwieczorek: snacki kukurydziane Sante; woda mineralna  

 


