
 

Jadłospis Nr 23 dla grupy „0” 
 

01.02.2021 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb staropolski z masłem (2,3) 
Polędwica  drobiowa, papryka 
Kakao na mleku (3) 
II Śniadanie: owoc  
Zupa: grochowa z kiełbasą 
II Danie: gulasz wołowy  
Kasza jęczmienna 
Kompot: z czarnej porzeczki  
Podwieczorek: budyń waniliowy (3) 
Kalorie: 1130 kcal  

Gramatura 
kromka 
plaster 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
200 g 
200 ml 
150 ml 

 

02.02.2021 Wtorek 
I Śniadanie: płatki kukurydziane na mleku (3) 
Chleb pszenno-żytni z masłem (3) 
Pasta z kurczaka, ser żółty, ogórek kiszony (3) 
Herbata owocowa 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: pieczarkowa z makaronem (2) 
II Danie: kotlet schabowy panierowany (2,4) 
Ziemniaki 
Surówka: duszona marchewka z fasolką szparagową 
Kompot: z wiśni  
Podwieczorek: kisiel z owoców mrożonych 
Kalorie: 1140 kcal 
 

Gramatura 
200 ml 
kromka 
plaster 
150 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
200 g 
100 g 
200 ml 
150 ml 

 

03.02.2021 Środa 
I Śniadanie: kawa inka na mleku (3)  
Chleb razowy z masłem (2,3)   
Szynka, papryka 
II Śniadanie: owoc  
Zupa: porowa z zieloną pietruszką 
II Danie: pierogi z serem polane musem truskawkowym (2,3)    
Kompot: ze śliwek 
Podwieczorek: sok z marchwi i jabłek, biszkopt 
Kalorie: 1120 kcal 
 

Gramatura 
     200ml 

kromka 
plaster 
1 szt. 

300 ml 
200 g 
200 ml 
150 ml 

 

04.02.2021 Czwartek 
I Śniadanie: płatki czekoladowe na mleku (3) 
Chleb staropolski z masłem (2,3) 
Kiełbasa krakowska, ser żółty, ogórek (3) 
Herbata owocowa 
II Śniadanie: owoc  
Zupa: zupa pomidorowa z ryżem 
II Danie: kotleciki rybne 
Ziemniaki 
Surówka: z kapusty kiszonej z marchewką 
Herbata miętowa  
Podwieczorek: ciasto drożdżowe z kruszonką (2) 
Kalorie: 1135 kcal 

Gramatura 
200 ml 
kromka 
plaster 
150 ml 
1 szt. 
300ml 
100 g 
200 g 
100 g 
200 ml 
150 g 

 
 



 

05.02.2021 Piątek 
I Śniadanie: kakao na mleku (3) 
Bułka kawiarka z masłem (2,3) 
Pasta jajeczna, twarożek (3) 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: barszcz ukraiński z fasolą Jaś 
ll Danie: makaron rurki z sosem pomidorowo - czosnkowym posypany 
żółtym serem (2,3) 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: kasza manna z sokiem wiśniowym 
Kalorie: 1125           kcal 

Gramatura 
200 ml 
kromka 

5 g 
1 szt. 

300 ml 
200 g 

 
200 ml 
150 ml 

         Produkty powodujące alergie:1-seler, 2-gluten,3-produkty pochodne mleka, 
                                 4-jajka, 5-ryba, 6-gorczyca, 7-truskawki, 8-miód 
                                         Jadłospis może ulec zmianie. 
 


