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DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD  KOLACJA 

PONIEDZIAŁEK 

26.09.2022 

Ser żółty Gouda– białko mleka 

Masło-białko mleka 

Chleb pszenno- żytni - gluten 

pszenno-żytni 
Bułka kajzerka - gluten 

pszenny, papryka czerwona 

Herbata z cytryną 

 

594,75 kcal 

Pasztet sojowy z 

pieczarkami - laktoza, 

białko sojowe,                    
Masło - białko mleka 

Chleb pszenno-żytni- 
gluten pszenno-żytni 
Papryka czerwona 

 

249,35 kcal 

Zupa jarzynowa z makaronem, zabielana – 

seler, białko mleka, gluten pszenny 

Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym - 
białko mleka 

Wątróbka drobiowa z cebulką – gluten 

pszenny 

Surówka z kapusty kiszonej z marchewką, 
jabłkiem i cebulką + olej 
Kompot wieloowocowy 

Jabłko    
1071,17 kcal 

 

Kiełbasa żywiecka sucha- 

laktoza, białko sojowe, błonnik 
pszenny 

Masło-białko mleka 

Chleb pszenno- żytni - gluten 

pszenno-żytni 
Papryka żółta, pomidor, miód 

Herbata z cytryną  
 

652,70 kcal 

WTOREK 

27.09.2022 

Parówki drobiowe - białko 
mleka, błonnik pszenny 

Masło-białko mleka 

Bułka grahamka– gluten 

pszenno-żytni , papryka 

czerwona, ketchup,  

Herbata z cytryną 

 

669,38 kcal 

Bułka słodka z kruszonką – 

gluten pszenny, jaja 

Banan  

 

297,60 kcal 

Krem cebulowy z warzywami i groszkiem 

ptysiowym, zabielany - seler, gluten pszenny, 

białko mleka  

Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym - 
białko mleka 

Ryba Dorsz kostka panierowana – ryba, jaja, 

gluten pszenny 

Surówka z selera z jogurtem – białko mleka 

Kisiel z owocami 

 

1089,60 kcal 

 

Pasta z wędliny i serka 
topionego - laktoza, białko 
sojowe, błonnik pszenny, 

białko mleka 

Chleb pszenno-żytni- gluten 

pszenno-żytni 
Masło- białko mleka   
Pomidor            

Herbata z cytryną  
                              

628,60 kcal 



ŚRODA 

28.09.2022 

Pasta z sera żółtego i jajek ze 
szczypiorkiem– białko mleka, 
jaja 

Masło- białko mleka 

Bułka kajzerka-gluten pszenny 

Kakao z mlekiem 2 % - białko 
mleka,  

Papryka czerwona 

 

670,46 kcal 

Kiełbasa żywiecka sucha – 

laktoza, białko sojowe, 
błonnik pszenny 

Masło – białko mleka 

Chleb pszenno-żytni – 

gluten pszenno-żytni 
Ogórek zielony 

 

262,85 kcal 

Zupa ziemniaczana z warzywami – seler 

Ryż biały 

Paprykarz z fileta z indyka z czerwoną papryką 

– gluten pszenny 

Marchewka z jabłkiem i jogurtem – białko 
mleka 

Kompot wieloowocowy  

Banan  

 

1067,75 kcal 

Polędwica sopocka - laktoza, 

białko sojowe, błonnik pszenny 

Serek do chleba śmietankowy, 

ze szczypiorkiem – białko mleka 

Chleb pszenno-żytni- gluten 

pszenno-żytni 
Masło- białko mleka   
Pomidor, ogórek zielony 

Dżem              
Herbata z cytryną  
                              

619,30 kcal 

CZWARTEK 

29.09.2022 

Polędwica sopocka- laktoza, 

błonnik pszenny, białko 
sojowe 

Masło- białko mleka 

Chleb pszenno- żytni - gluten 

pszenno-żytni, 
Kawa Inka z mlekiem 2% - 

gluten pszenno-żytni 
Pomidor 

 

657,52 kcal 

Bułka kajzerka – gluten 

pszenny z masłem – białko 
mleka i dżemem 

truskawkowym 

Jabłko   
 

332,50 kcal 

Zupa grzybowa z warzywami i makaronem, 

zabielana- seler, białko mleka, gluten pszenny 

Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym- 

Białko mleka 

Kotlet wieprzowy mielony – jaja, gluten 

pszenny  

Fasolka szparagowa z masłem i bułką tartą – 

gluten pszenny, białko mleka 

Woda z cytryną 

Śliwka różowa 

 

1073,86 kcal 

 

Sałatka Grecka z łososiem – 

ryba,  

Ser żółty - białko mleka 

Chleb pszenno-żytni- gluten 

pszenno-żytni 
Masło- białko mleka   
Papryka żółta i czerwona 

Miód      

Herbata z cytryną  
                            

666,90 kcal 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 

30.09.2022 

 

 

 

Płatki owsiane na mleku 2% -  
białko mleka, gluten pszenny  
Masło- białko mleka 

Bułka grahamka - gluten 

pszenno-żytni, 
Jajko na twardo, pomidor 

Herbata z cytryną  
 

682,00 kcal 

Szynka Tyrolska - laktoza, 

błonnik pszenny, białko 
sojowe 

Masło- białko mleka 

Chleb pszenno-żytni - 
gluten pszenno-żytni 
Papryka czerwona 

 

236,75 kcal 

Barszcz czerwony z warzywami i ziemniakami, 

zabielany- seler, białko mleka 

Łazanki z kiszonej kapusty z mięsem 
wieprzowym - gluten pszenny 

Sok Multiwitamina Tymbark 300ml 

 

 

1078,58 kcal 

 

Ziemniakipikawa z mlekie m 
 

 

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 ! 


