
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
07.12.2020r. 

 

Energia razem: 

1206,1 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pomidor, 

polędwica sopocka, 

ser żółty, bawarka, 

herbata miętowa. Banan,  

winogrona, mandarynka,  

    Energia – 304,3 kcal 

Zupa pomidorowa z makaronem 

z warzywami i natką pietruszki,  

kotlet drobiowy, frytki z pieca, 

  surówka z kapusty pekińskiej z papryką 

  i kukurydzą, kompot owocowy. 

Mikołaj z czekolady, rurka z kremem. 

                 Energia – 470,8 kcal 

Kisiel wieloowocowy 

własnego wyrobu,  

wafelki tortowe,  

herbata. 

  

 

Energia – 147,6 kcal 

alergeny   gluten, mleko, gorczyca, soja seler, mleko, jaja, gluten gluten, mleko 

Wtorek 
08.12.2020r. 

 

Energia razem: 

1025,6 kcal 

Płatki owsiane na mleku, 

bułka z masłem,   

herbata owocowa,  

gruszka.      

     

     Energia – 379,8 kcal 

Rosół z lanym ciastem z warzywami 

i natką pietruszki, 

udziec z indyka duszony w sosie 

własnym, ziemniaki, marchewka mini, 

kompot owocowy. 

                  Energia – 430,2 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pasta  

z łososia z awokado 

własnego wyrobu,  

bawarka, herbata. 

  Energia – 215,6 kcal 
alergeny  gluten, mleko seler, gluten, mleko, jaja gluten, mleko, ryby 

Środa 

  09.12.2020r. 

stół szwedzki 
    Energia razem: 

993,7 kcal 

Pieczywo mieszane, 

wędlina drobiowa, ser żółty, 

sałata zielona, jajko 

gotowane, papryka, pasztet 

drobiowy, herbata, jabłko. 

     Energia – 289,8 kcal 

Zupa jarzynowa z ziemniakami, 

i natką pietruszki, 

bigos z kapusty białej i kiszonej 

z mięsem wieprzowym i kiełbasą, 

pieczywo, kompot owocowy.  

                  Energia – 408,3 kcal 

Bułka z masłem,  

dżem owocowy, 

kakao na mleku, 

herbata. 

 

Energia – 295,6 kcal 

alergeny gluten, mleko, jaja, gorczyca seler, gluten, mleko, gorczyca, soja gluten, mleko 

Czwartek 
10.12.2020r. 

 
Energia razem: 

928,7 kcal 

Płatki jęczmienne na mleku,  

bułka grahamka z masłem,   

herbata owocowa,  

banan.       

      

    Energia – 350,3 kcal 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, 

koperkiem i natką pietruszki, 

potrawka z kurczaka z jarzynami  

w sosie słodko – kwaśnym, ryż 

paraboliczny na sypko, kompot. 

                  Energia – 447,3 kcal 

Ciasto biszkoptowe 

z jagodami 

własnego wypieku, 

bawarka, herbata. 

  

 Energia – 121,1 kcal 

alergeny gluten, mleko gluten, seler, mleko mleko, gluten, jaja 

Piątek 
11.12.2020r. 

 

Energia razem: 

1032,8 kcal 

Pieczywo mieszane 

z masłem,  

parówka z szynki,  

herbata miętowa, 

mandarynka. 

    Energia – 304,9 kcal 

Krem z zielonego groszku grzankami, 

warzywami i natką pietruszki, 

  pierogi ruskie własnego wyrobu, 

  marchewka tarta z jabłkiem,  

  kompot owocowy. 

                   Energia – 459,9 kcal 

Bułka z masłem,  

kasza manna na mleku 

z syropem owocowym, 

herbata. 

 

Energia – 268,0 kcal 
alergeny gluten, mleko, gorczyca, soja gluten, seler, mleko gluten, mleko 

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano                                         

lubczyk, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz naturalny, sól, soja, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam 

Zawartość białka, tłuszczów, węglowodanów w porównaniu z normami i zaleceniami: 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 33,0 g 13,5 %     10 – 20 % energii 

tłuszcze 38,0 g 35,0 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 153,7 g 62,5 % 45 – 65 % energii 

                                                                                                      Jadłospis może ulec zmianie 


