
JADŁOSPIS 1.05 – 31.05.2022r. 

Czwartek 4.05 .2023 

Obiad  

Zupa kalafiorowa  150-250 ml 

Skrzydła z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka , por, seler9, ziemniaki,  kalafior, śmietana7  liść laurowy, ziele 

angielskie,  natka pietruszki. 

II Danie 

Kasza gryczana 100- 150 g Sznycelki  z indyka 70-100g Ogórek kiszony 70-90g 

Kasza gryczana, natka pietruszki, filet z indyka, liść laurowy, ziele angielskie, cebula, mąka pszenna1, sól, pieprz, 

ogórek kiszony. 

Kompot z owoców sezonowych 

Sok owocowy 

Piątek 5.05.2023 

Obiad  

Zupa pomidorowa z makaronem 150-250 ml 

Skrzydła z indyka, marchew, pietruszka, por, seler9, sól, pieprz, makaron( mąka z  pszenicy1 durum) ,  natka 

pietruszki, koncentrat pomidorowy, śmietana7. 

II Danie 

Ziemniaki 100-150 g Kotlet mielony rybny  80-100 g Surówka z kapusty kiszonej 80-100 g 

Ziemniaki, natka pietruszki,  sól, ryba miruna4 , pieprz, olej rzepakowy, cebula, jaja3,  mąka pszenna1,  bułka 

tarta(mąka pszenna1, sól, drożdże),kapusta kiszona, cebula. 

Kompot z owoców sezonowych 

Ciasteczko 

Poniedziałek 8.05.2023 

Obiad  

Zupa szczawiowa z ryżem 150-250 ml  

Skrzydła z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9, natka pietruszki, ryż, szczaw konserwowy(woda, 

szczaw, sól), jaja3, śmietana7. 

II Danie 

Ziemniaki 100-150 g Kotlet mielony wp. 150-200 g Sałata ze śmietaną 70-90 g 



Ziemniaki, natka pietruszki, karkówka  wieprzowa,  jaja3,  mąka pszenna1, cebula, czosnek, sól, pieprz, bułka 

tarta(mąka pszenna1, sól, drożdże), olej rzepakowy, sałata, śmietana7. 

Kompot z owoców sezonowych 

Banan 

Wtorek 9.05.2023 

Obiad  

Zupa ogórkowa 150-250 ml 

Marchew, pietruszka, por, seler9, sól, pieprz, skrzydła z indyka, sól ,ziemniaki, majeranek, śmietana 7, natka 

pietruszki, ogórek kiszony. 

II Danie 

Ryż 150-200 g Filet z kurczaka z warzywami 90-150 g  

Ryż, sól, filet z kurczaka, przyprawy, olej rzepakowy, marchew, pietruszka, por, fasolka szparagowa, koncentrat 

pomidorowy, mąka pszenna1. 

Kompot z owoców sezonowych 

Jabłko. 

Środa 10.05.2023 

Obiad  

Zupa buraczkowa 150-250 ml 

Skrzydło z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9, buraki, ziemniaki,  natka pietruszki ,śmietana 7. 

II Danie 

Naleśniki  z serem, jogurtem  200-250 g 

 Mąka  pszennna1, ser7 biały półtłusty, jaja3, mleko7, jogurt7 naturalny, olej rzepakowy. 

Kompot z owoców sezonowych 

Gruszka 

Czwartek 11.05.2023 

Obiad  

Zupa  kapuśniak  150-250 ml 

Ziemniaki, skrzydła z indyka, żeberka wędzone, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9,  natka pietruszki , 

kapusta kiszona, majeranek, liść laurowy. 

II Danie 

Ziemniaki 150-250 g Udziec pieczony z kurczaka  80-90 g Mizeria ze śmietaną 70-80 g 



Ziemniaki, udziec z kurczaka, mąka z  pszenna 1, sól, cebula,  czosnek,  pieprz,  olej rzepakowy, przyprawa do 

kurczaka, ogórek świeży, śmietana 7,   cytryna. 

Kompot z owoców sezonowych 

Actimel 

Piątek 12.05.2023 

Obiad  

Zupa pomidorowa z ryżem  150-250 ml 

Skrzydła z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9,  natka pietruszki , liść laurowy, śmietana 7, koncentrat 

pomidorowy,  ryż. 

II Danie 

Ziemniaki 100-150 gr Ryba smażona 60-90 g Surówka z kiszonej kapusty 70-90 gr 

Ziemniaki, ryba4 miruna, jaja3, bułka tarta( mąka pszenna1,sól, drożdże),  olej rzepakowy, natka pietruszki , cebula, 

kapusta kiszona, cukier, jabłka. 

Kompot z owoców sezonowych 

Kiwi 

Poniedziałek 15.05.2023 

Obiad  

Zupa pieczarkowa z makaronem  150-250 ml 

Marchew, pietruszka, por, seler9,  pieprz, skrzydła z indyka, sól , natka pietruszki, pieczarki,  śmietana 7, makaron( 

mąka z  pszenicy1 durum) .   

II Danie 

Ziemniaki 150-250 g Gołąbki w sosie pomidorowym 150-200 g 

Ziemniaki, natka pietruszki, kapusta biała, mięso  wieprzowe, czosnek, cebula, bułka tarta(mąka pszenna1, sól, 

drożdże), olej rzepakowy,   jaja3, koncentrat pomidorowy. 

Kompot z owoców sezonowych 

Gruszka 

Wtorek 16.05.2023 

Obiad 

Zupa jarzynowa  150-250 ml 

Marchew, pietruszka, por, seler9,  pieprz, skrzydła z indyka, sól ,ziemniaki,  kalafior, brukselka, natka pietruszki, 

śmietana 7. 

II Danie 



Kasza jęczmienna 150-250 g Gulasz wołowy  80-100 g Ogórek małosolny 60-80 g 

Kasza jęczmienna, natka pietruszki, udziec wołowy, czosnek, cebula,  olej rzepakowy, mąka pszenna1  ,ogórek 

małosolny, ziele angielskie, liść laurowy. 

Kompot z owoców sezonowych 

Sok owocowy 

Środa 17.05.2023 

Obiad 

Zupa barszcz biały z jajkiem i kiełbasą. 150-250 ml 

Skrzydło z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9, jaja3, biała kiełbasa ( mięso wieprzowe, sól, 

przyprawy, czosnek, cukier, jelito naturalne wieprzowe), barszcz biały( woda, mąka żytnia, czosnek, liść laurowy)   

natka pietruszki ,śmietana 7. 

II Danie 

Makaron z serem, jogurtem i truskawkami 200-250 g 

Makaron( mąka z  pszenicy1 durum), ser7 biały półtłusty, jogurt naturalny, truskawki, cukier. 

Kompot z owoców sezonowych 

Jabłko 

Czwartek 18.05.2023 

Obiad 

Zupa kartoflanka 150-250 ml 

Marchew, pietruszka, por, seler9, sól, pieprz, skrzydła z indyka,  natka pietruszki , ziemniaki,  śmietana 7, majeranek, 

liść laurowy, ziele angielskie. 

II Danie 

Pyzy z mięsem 150-250 g Surówka z czerwonej kapusty 70-90 g 

Mąka  pszenna1 , jaja3, mięso mieszane gotowane, cebula, czosnek, olej rzepakowy, sól, pieprz, boczek wędzony, 

kapusta czerwona. 

Kompot z owoców sezonowych 

Kiwi 

Piątek 19.05.2023 

Obiad  

Zupa pomidorowa z zacierką  150-250 ml 

Skrzydła z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9, natka pietruszki , liść laurowy, koncentrat 

pomidorowy, śmietana 7,makaron( mąka z  pszenicy1 durum) .   



II Danie 

Ziemniaki  100-150 gr. Paluszki rybne panierowane  80-100 gr Surówka z kiszonej kapusty 70-90 gr 

Ziemniaki, jaja3, bułka tarta( mąka pszenna1,sól, drożdże), ryba4 mintaj,  olej rzepakowy, natka pietruszki , mąka 

pszenna1,  kapusta kiszona, jabłka, cukier, cebula, czosnek. 

Kompot z owoców sezonowych 

Kiwi 

Poniedziałek 22.05.2023 

Obiad 

Zupa krupnik 150-250 ml 

Skrzydło z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9, ziemniaki, kasza jęczmienna,  natka pietruszki . 

II Danie 

Spaghetti w sosie bolognese  200-250 g 

Makaron ( mąka z przenicy1 durum), łopatka  wieprzowa, czosnek, cebula, olej rzepakowy,  pulpa pomidorowa, ser 

żółty ( mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii, podpuszczka, sól). 

Kompot z owoców sezonowych 

Banan 

Piątek 26.05.2023 

Obiad  

Zupa pomidorowa z makaronem 150-250 ml 

Skrzydła z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9, natka pietruszki , liść laurowy, koncentrat 

pomidorowy, śmietana 7, makaron( mąka z  pszenicy1 durum), 

II Danie 

Ziemniaki  100-150 gr. Ryba smażona  80-100 gr Surówka z kiszonej kapusty 70-90 gr 

Ziemniaki, jaja3, bułka tarta( mąka pszenna1,sól, drożdże), ryba4 miruna,  olej rzepakowy, natka pietruszki ,   kapusta 

kiszona, jabłka, cukier, cebula. 

Kompot z owoców sezonowych 

Sok owocowy 

Poniedziałek 29.05.2023 

Obiad 

Zupa kapuśniak 150-250 ml 



Skrzydło z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9,  ziemniaki, kapusta kiszona, natka pietruszki , żeberka 

wędzone. 

II Danie 

Kluski leniwe 150-250 g Surówka z marchewki tartej 70-90 g 

 Mąka z  pszenna1,  jaja3, ser7 biały półtłusty, bułka tarta( mąka pszenna1,sól, drożdże), masło7, marchew,  cukier. 

Kompot z owoców sezonowych 

Banan 

Wtorek 30.05.2023 

Obiad  

Zupa kalafiorowa 150-250 ml 

Marchew, pietruszka, por, seler9,  pieprz, skrzydła z indyka, sól ,ziemniaki, kalafior, majeranek, natka pietruszki, 

śmietana 7. 

II Danie 

Makaron 150-250 g Polędwiczki wieprzowe w sosie własnym 70-100 g Ogórek małosolny 70-90g 

Makaron ( mąka z przenicy1 durum), polędwiczki  wieprzowe, czosnek, cebula, olej rzepakowy, liść laurowy, ziele 

angielskie, ogórek małosolny. 

Kompot z owoców sezonowych 

Gruszka 

Środa 31.05.2023 

Obiad 

Zupa ryżanka z koperkiem 150-250 ml 

Skrzydło z indyka, sól, pieprz, marchew, pietruszka, por, seler9, ryż, koperek. 

II Danie 

Ziemniaki 100-150 g Kotlet schabowy 70-90 g Sałata ze śmietaną 70-90 g 

Ziemniaki, sól, schab wieprzowy, jaja3, bułka tarta( mąka pszenna1,sól, drożdże),  olej rzepakowy, natka pietruszki, 

sałata, śmietana 7. 

Kompot z owoców sezonowych 

Jabłko 

 


