
Jadłospis Nr 4 dla grupy „0” 
 

21.09.2020 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3) 
Szynka, pomidor, ogórek, papryka 
Płatki kukurydziane na mleku (3) 
Herbata owocowa 
II Śniadanie: owoc 
II Danie: bitka schabowa (2,4) 
Kasza  jęczmienna 
surówka: ogórek kiszony z papryką 
kompot: z czarnej porzeczki 
Jogurt Jogobella (3) 
Podwieczorek: budyń (2,3) 
Kalorie: 1260 kcal 

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

150 ml 
150 g 
150 ml 

 
22.09.2020 Wtorek 
I Śniadanie: kakao na mleku (3) 
Chleb żytni pytlowy z masłem (3) 
Polędwica drobiowa, pomidor, rzodkiewka 
kakao na mleku (3) 
II Śniadanie: owoc 
II Danie: kotlet pożarski z kukurydzą i serem (2,3,4) 
ziemniaki 
surówka: sałata lodowa z sosem jogurtowo- czosnkowym (3) 
kompot: z wiśni 
Śliwka 
Podwieczorek: jogurt (3) 
Kalorie: 1240 kcal 

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

150 ml 
 

23.09.2020 Środa 
I Śniadanie: Płatki kukurydziane na mleku (3) 
Chleb pszenno-żytni z masłem (2,3) 
kiełbasa drobiowa, ogórek, rzodkiewka 
Herbata owocowa 
II Śniadanie: owoc 
II Danie: pierogi z mięsem okraszone boczkiem z cebulką (2)  
surówka: z białej kapusty z marchewką i jabłkiem             
kompot: z truskawek (7)                                                                      
serek (3)                                                                                          
Podwieczorek: kisiel                                                                           
Kalorie: 1115 kcal 

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

24.09.2020 Czwartek 
I Śniadanie: kawa inka na mleku (3) 
chleb pszenno -żytni z masłem (2,3) 
szynka, pomidor, ogórek, rzodkiewka 
II Śniadanie: owoc 
II Danie: pieczone udko kurczaka 
ziemniaki 
surówka: z marchwi i jabłek z jogurtem naturalnym (3) 
kompot: z czerwonej porzeczki 
gruszka 
Podwieczorek: serek Danio (3) 
Kalorie: 1190 kcal 

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

 



25.09.2020 Piątek 
I Śniadanie: kawa inka na mleku  
Bułka bagietka z masłem 
jajko gotowane, ser, dżem (4,3) 
II Śniadanie: owoc 
II Danie: filet z mintaja w cieście (2,4,5) 
ziemniaki 
surówka: z kapusty kiszonej z marchewką i jabłkiem 
herbata miętowa z cytryną 
wafelek 
Podwieczorek: jogurt (3) 
Kalorie: 1165 kcal 

Gramatura 
150 ml 
kromka 
1 szt. 
1 szt. 
100 g 
100 g 
100 g 
150 ml 
1szt. 
150 g 

 
dukty powodujące alergie: 1-seler, 2-gluten, 3-produkty pochodne mleka,  

4-jajka, 5-ryba, 6-gorczyca, 7-truskawki, 8-miód 
Jadłospis może ulec zmianie. 

 
 


