
13.03 –
17.03.2023

DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD KOLACJA

PONIEDZIAŁE
K

13.03.2023

Polędwica z indykiem- błonnik
pszenny, białko sojowe,
laktoza
Masło- białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni, Bułka kajzerka-
gluten pszenny
Papryka czerwona
Herbata z cytryną

584,50 kcal

Pasztet pieczony drobiowy
laktoza, białko sojowe,
błonnik pszenny
Masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni-
gluten pszenno-żytni
Papryka czerwona

253,75 kcal

Krem z groszku zielonego z warzywami i
groszkiem ptysiowym, zabielany – seler, białko
mleka, gluten pszenny
Makaron pszenny świderki - gluten pszenny
Gulasz z fileta z indyka – gluten pszenny
Ogórek kiszony z gotowanąmarchewką
Kompot wieloowocowy
Banan

1074,02 kcal

Szynka drobiowa- błonnik
pszenny, białko sojowe, laktoza
Ser żółty Salami - białko mleka
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Ogórek zielony, papryka żółta
Miód
Herbata z cytryną

638,20 kcal

WTOREK
14.03.2023

Pasta z sera żółtego i jajek ze
szczypiorkiem– białko mleka,
jaja
Masło- białko mleka
Bułka oliwkowa - gluten
pszenny
Kawa Inka z mlekiem 2 %-
białko mleka, gluten żytni
Papryka czerwona

672,62 kcal

Polędwica z indykiem-
błonnik pszenny, białko
sojowe, laktoza
Masło- białko mleka
Chleb pszenno- żytni -
gluten pszenno-żytni,
Ogórek zielony
Gruszka

294,05 kcal

Krupnik z warzywami i kaszą jęczmienną –
seler, gluten jęczmienny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
Białko mleka
Stek z mięsa wieprzowego z cebulką
Kapusta kiszona zasmażana – gluten pszenny
Sok jabłkowy 200 ml

1074,02 kcal

Kiełbasa krakowska podsuszana
- błonnik pszenny, białko
sojowe, laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Papryka żółta, pomidor, miód
Herbata z cytryną

656,70 kcal



ŚRODA
15.03.2023

Musli owocowe z mlekiem 2%
-białko mleka, gluten pszenny
masło - białko mleka
Bułka kajzerka- gluten pszenny
Serek topiony – białko mleka
Pomidor,
Herbata z cytryną

639,75 kcal

Pasztet sojowy z
pomidorami - laktoza,
białko sojowe,
Masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni-
gluten pszenno-żytni
Ogórek kiszony

246,85 kcal

Barszcz czerwony z warzywami i ziemniakami,
zabielany- seler, białko mleka
Krokiety z mięsem i kapustą – gluten pszenny
Herbata z cytryną
Mandarynka

1075,68 kcal

Kiełbasa podwawelska na
gorąco - białko sojowe, laktoza,
błonnik pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Sałatka z pomidora, ogórka,
papryki z cebulką i majonezem.
Herbata z cytryną

674,14 kcal

CZWARTEK
16.03.2023

Parówki drobiowe - białko
mleka, błonnik pszenny
Masło-białko mleka, Bułka
sztangielka wenecka– gluten
pszenno-żytni
Pomidor, ketchup,
Herbata z cytryną

696,98 kcal

Drożdżówka- gluten
pszenny, jaja, białko mleka
Mandarynka

244,60 kcal

Zupa pomidorowa z warzywami i ryżem,
zabielana - seler, białko mleka
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Filet drobiowy panierowany – gluten pszenny,
białko mleka, jaja
Sałata lodowa z rzodkiewką, ogórkiem
zielonym i kukurydzą z jogurtem – białko
mleka
Kompot wieloowocowy
Ananas

1063,93 kcal

Sałatka Grecka z łososiem –
ryba,
Ser żółty - białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten
pszenno-żytni
Masło- białko mleka
Papryka zielona i czerwona
Dżem
Herbata z cytryną

633,10 kcal

PIĄTEK
17.03.2023

Jajecznica na maśle +szczypior-
jaja, białko mleka
Masło-białko mleka
Bułka grahamka - gluten
pszenno-żytni
Kakao z mlekiem 2 % - białko
mleka
Pomidor

698,11 kcal

Kiełbasa krakowska
podsuszana - błonnik
pszenny, białko sojowe,
laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni –
gluten pszenno-żytni
Papryka czerwona

264,65 kcal

Zupa pieczarkowa z warzywami i makaronem,
zabielana- seler, białko mleka, gluten pszenny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Ryba - Miruna pieczona w ziołach z czosnkiem
Sos cebulowy – gluten pszenny, białko mleka
Surówka z kapusty kiszonej z marchewką,
jabłkiem i cebulką + olej
Kompot wieloowocowy
Jabłko

1063,42 kcal
Ziemniakipikawa z mlekiem

1. Alergeny są oznaczone zgodnie z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r
2. Dokładny wykaz składników poszczególnych potraw znajduje się do wglądu w sekretariacie ośrodka. Lokalizacja ul. Spadochroniarzy 1 i ul Szopkarzy

UWAGI: /DIETA BEZGLUTENOWA/ MAKARON BEZGLUTENOWY, KASZA JAGLANA, /DIETA BEZ LAKTOZY/ ZUPA BEZ ŚMIETANY, SURÓWKA BEZ ŚMIETANY LUB JOGURTU

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych !


