
12.09 –

16.09.2022
  

DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD  KOLACJA

PONIEDZI
AŁEK

12.09.202
2

Pasztet drobiowy 
Podlaski – 
laktoza, białko 
sojowe, błonnik 
pszenny                   
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni - 
gluten pszenno-żytni, 
dżem
papryka czerwona
Herbata z cytryną 

583,90 kcal

Szynka drobiowa– 
błonnik pszenny, 
białko sojowe, 
laktoza
Bułka kajzerka – 
gluten pszenny
masło- białko mleko
papryka czerwona

296,60 kcal

Rosół drobiowy z makaronem nitki, 
natka pietruszki- seler, gluten 
pszenny
Ziemniaki z masłem i koperkiem 
zielonym-
białko mleka
Potrawka z kurczaka, sos śmietanowy
– białko mleka, gluten pszenny
Sałatka z sałaty lodowej z 
rzodkiewką, ogórkiem zielonym, 
kukurydzą ze śmietaną – białko 
mleka
Woda z cytryną 
Arbuz  

1065,48 kcal

Sałatka jarzynowa – 
seler, białko mleka
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - 
gluten pszenno-żytni
Szynka drobiowa– 
błonnik pszenny, 
białko sojowe, laktoza,
ogórek kiszony, pomidor
Herbata z cytryną

641,97 kcal



WTOREK
13.09.202

2

Pasta z sera białego na 
słodko – białko mleka
Masło- białko mleka
Bułka kajzerka – gluten 
pszenny,
Kakao z mlekiem 2% - 
białko mleka,  Jabłko 

694,86 kcal

Paprykarz Szczeciński
– białko mleka, 
gluten pszenny, 
ryba 
Bułka grahamka– 
gluten pszenno-
żytni
Masło- białko mleka 
ogórek kiszony

349,80 kcal

Krem z cukinii z warzywami i 
grzankami pszennymi, zabielany – 
seler, gluten pszenny, białko 
mleka
Ziemniaki z masłem i koperkiem 
zielonym – białko mleka
Kotlet schabowy, panierowany – 
gluten pszenny, jaja, białko 
mleka
Mizeria z ogórka zielonego ze 
śmietaną – białko mleka
Sok jabłkowy

1062,96 kcal

Kiełbasa szynkowa - 
błonnik pszenny, 
białko sojowe, laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - 
gluten pszenno-żytni
Jogurt owocowy – białko 
mleka, pomidor, papryka
żółta
Herbata z cytryną

659,40 kcal

ŚRODA
14.09.202

2

Szynka drobiowa- 
laktoza, błonnik 
pszenny, białko 
sojowe
Masło- białko mleka
Chleb pszenno- żytni - 
gluten pszenno-żytni,
Bułka okrągła - gluten 
pszenny
Kawa Inka z mlekiem 2%
- gluten żytni, białko 
mleka
Papryka czerwona 

684,67 kcal

Bułka słodka z 
kruszonką – gluten 
pszenny, jaja
Sok wieloowocowy 

286,60 kcal

Zupa ogórkowa z warzywami i 
ziemniakami, zabielana – seler, 
białko mleka
Kasza jęczmienna - gluten 
jęczmienny 
Pieczeń z fileta z indyka w sosie 
własnym – gluten pszenny
Marchewka z chrzanem z jogurtem – 
białko mleka
Kompot wieloowocowy 
Jabłko 

1053,11 kcal

Filet z makreli w 
pomidorach – ryba 
Ser żółty - białko mleka
Chleb pszenno-żytni- 
gluten pszenno-żytni
Masło- białko mleka  
Papryka żółta i czerwona  
Herbata z cytryną 
                           

664,15 kcal 

CZWARTE
K

15.09.202
2

Płatki owsiane na mleku 
2% -  białko mleka, 
gluten pszenny 
masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni- 
gluten pszenno-żytni
Serek topiony – białko 
mleka
Pomidor,  Herbata z 
cytryną

632,45 kcal

Szynka drobiowa – 
błonnik pszenny, 
białko sojowe, 
laktoza
Bułka grahamka– 
gluten pszenno-
żytni
masło- białko mleko
ogórek zielony 

335,20 kcal

Zupa pieczarkowa z warzywami i 
makaronem , zabielana -  seler, 
białko mleka, gluten pszenny
Ziemniaki z masłem i koperkiem 
zielonym-
białko mleka
Burger rybny mielony – gluten 
pszenny, jaja, ryba
Surówka z kapusty kiszonej z 
marchewką, jabłkiem i cebulką + olej
Kompot wieloowocowy
Śliwka

1064,43 kcal

Kiełbasa szynkowa - 
błonnik pszenny, 
białko sojowe, laktoza
Ser żółty - białko mleka
Chleb pszenno-żytni- 
gluten pszenno-żytni
Masło- białko mleka  
Pomidor, papryka żółta
Miód              
Herbata z cytryną 
                           

672,40 kcal 



PIĄTEK
16.09.202

2

Jajecznica na maśle 
+szczypior- jaja, białko
mleka
Masło-białko mleka
Bułka kajzerka - gluten 
pszenny
Kakao z mlekiem 2 % - 
białko mleka
Pomidor, dżem 

691,11 kcal

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

237,65 kcal

Zupa fasolowa z warzywami, 
makaronem i kiełbasą - gluten 
pszenny, seler 
Kluski na parze z nadzieniem 
owocowym
-gluten pszenny, jaja
Jogurt naturalny z miodem- białko 
mleka 
Woda z cytryną 
Banan  

1064,12 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 !


