
JADŁOSPIS 04.03.2019-08.03.2019

DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD  KOLACJA

PONIEDZIAŁE
K

04.03.2019

Paprykarz szczeciński – 
laktoza, białko sojowe, 
błonnik pszenny                   
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni - gluten 
pszenno-żytni
Bułka kajzerka- gluten 
pszenny, pomidor
Herbata z cytryną 

667,50 kcal

Kiełbasa krakowska sucha- 
błonnik  pszenny, białko 
sojowe, laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni – 
gluten pszenno-żytni     
Ogórek zielony                     
Herbata z cytryną

265,25 kcal

Zupa krupnik z kaszą jęczmienną – seler, 
gluten jęczmienny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
Białko mleka
Gulasz drobiowy z papryką – gluten pszenny
Mizeria z ogórka zielonego i śmietany- białko 
mleka 
Kompot wieloowocowy
Banan  

1077,14 kcal

Filet z indyka wędzony – 
laktoza, białko sojowe, błonnik
pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni -gluten 
pszenno-żytni, dżem 
Jogurt owocowy – białko mleka
Papryka żółta
Herbata z cytryną

614,40 kcal

WTOREK
05.03.2019

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

634,27 kcal

Drożdżówka- gluten 
pszenny, jaja, białko 
mleka
Banan  
Herbata owoce leśne  

297,60 kcal

Zupa ryżowa na rosole, natka pietruszki- seler
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
Białko mleka
Schab pieczony z porami – gluten pszenny
Sałatka z kapusty pekińskiej z jogurtem  – 
białko mleka 
Kompot wieloowocowy
Jabłko 

1069,31 kcal

Pasta z sera białego i tuńczyka-
białko mleka, ryba
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten 
pszenno-żytni
Filet z indyka wędzony – 
laktoza, białko sojowe, błonnik
pszenny
Pomidor, Ogórek kiszony
Herbata z cytryną

667,60 kcal

ŚRODA
06.03.2019

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

675,50 kcal

Kanapka – gluten 
pszenno-żytni z masłem- 
białko mleka 
Ogórkiem kiszonym i
Paprykarzem Szczecińskim 
– białko mleka, gluten 
pszenny, ryba 
Herbata z cytryną

257,85 kcal

Zupa pieczarkowa z makaronem , zabielana -  
seler, białko mleka, gluten pszenny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
Białko mleka
Ryba Morszczuk w jarzynach – seler, gluten 
pszenny
Kompot wieloowocowy
Gruszka 

1057,28 kcal

Ser żółty – białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten 
pszenno-żytni
Masło- białko mleka         
Papryka czerwona, ogórek 
zielony, Dżem                
Herbata z cytryną 
                             

652,40 kcal



CZWARTEK
07.03.2019

Parówki drobiowe - białko 
mleka, błonnik pszenny
Masło-białko mleka
Bułka grahamka- gluten 
pszenno-żytni
Kakao z mlekiem 2 % - białko 
mleka, 
Pomidor, ketchup 

650,46 kcal

Serek do chleba – białko 
mleka
chleb pszenno-żytni - 
gluten pszenno-żytni
masło- białko mleko
ogórek zielony
Herbata z cytryną

251,40 kcal

Krem marchewkowy z groszkiem ptysiowym 
-seler, gluten pszenny, białko mleka
Kasza jęczmienna na sypko- gluten 
jęczmienny 
Zraz wieprzowo-wołowy – gluten pszenny
Sałata zielona ze śmietaną i koperkiem – 
białko mleka 
Woda z cytryną
Pomarańcz  

1065,58 kcal

Ogonówka (wędzonka) 
wieprzowa– laktoza, białko 
sojowe, błonnik pszenny
Chleb pszenno-żytni- gluten 
pszenno-żytni
Masło- białko mleka         
Pomidor, ogórek kiszony, miód    
Herbata z cytryną

631,80 kcal

     PIĄTEK
  08.03.2019

Serek homogenizowany, 
waniliowy Danio – białko 
mleka, 
Masło – białko mleka,
Bułka kajzerka – gluten 
pszenny, dżem,
Kakao z mlekiem 2 % - białko 
mleka, 

657,36 kcal

Ogonówka (wędzonka) 
wieprzowa – laktoza, 
białko sojowe, błonnik 
pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - 
gluten pszenno-żytni
Ogórek zielony
Herbata z cytryną

235,35 kcal

Zupa ogórkowa z ziemniakami, zabielana- 
seler, białko mleka
Makaron z serem białym, jogurtem z miodem – 
gluten pszenny, białko mleka
Kompot wieloowocowy
Banan  

1075,41 kcal

Ziemniakipikawa z mlekiem

1. Alergeny są oznaczone zgodnie z Rozp. Parlarmentu 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/
ZAMIENNIK ZA MAKARON PSZENNY – MAKARON BEZGLUTENOWY
ZA MĄKE PSZENNĄ – MĄKA BEZGLUTENOWA


