
Jadłospis Nr 15 dekadowy dla grupy "0" 
09.04.2018 -  20.04.2018 

 
             09.04.2018      PONIEDZIAŁEK  
Śniadanie:  
chleb pszenno - żytni z masłem 
szynka konserwowa, pomidor 
kakao 
II śniadanie: 
Jabłko 
Zupa: Grochowa z kiełbasą (1)                          
II Danie: 
Udziec z indyka duszony z warzywami    
Kasza bulgur 
Mizeria (3) 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Owoc: Mandarynka 
Podwieczorek: budyń czekoladowy     
Kalorie: 1460 kcal 

 
 
1kromka 
1 plaster 
200 ml 
1 szt. 
 
300 g 
 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 
1 szt. 
150 ml 

             16.04.2018      PONIEDZIAŁEK  
Śniadanie: płatki kukurydziane z mlekiem (3) 
chleb z ziarnami z masłem, żółtym serem, 
(2,3) 
II śniadanie: 
Marchewka 
Herbata owocowa 
Zupa: Jarzynowa na skrzydłach indyczych 
posypana  koperkiem (1,2,3,)                          
II Danie: Spaghetti z mięsem mielonym 
polane sosem bolońskim  (2)  
Kompot: ze śliwek 
Owoc: mandarynka            
Podwieczorek: budyń waniliowy     
Kalorie: 1165kcal 

 
200 ml 
kromka 
1 plaster 
 
1 szt. 
200 ml 
300 ml  
 
 
200 g 
200 ml 
1 szt. 
150 ml 

             10.04.2018    WTOREK 
Śniadanie: płatki kukurydziane z mlekiem 
chleb z ziarnami z masłem,  
ser żółty, papryka 
II śniadanie: 
Gruszka 
Herbata owocowa 
Zupa: Barszcz ukraiński z fasolą Jaś  (1,3)       
II Danie: Łazanki z kapustą kiszoną                 
i boczkiem  (2,3,4)                                                   
Kompot wiśniowy                           
Deser: Danio (3) 
Podwieczorek: mandarynka 
Kalorie: 1230kcal 

 
200 ml 
kromka 
1 plaster 
 
1 szt. 
200 ml 
300 ml 
 
200 g 
200 ml 
1 szt. 
1 szt. 

             17.04.2018      WTOREK 
Śniadanie: chleb z ziarnami z masłem,  
wędina, 
 Kakao 
II śniadanie: 
jabłko 
Herbata owocowa 
Zupa: Rosół z makaronem posypany zieloną 
pietruszką  (1,2,3)    
II Danie: Kotlet schabowy panierowany   
Ziemniaki  
Surówka z marchwi, jabłka i ananasa  
Kompot: z czarnej porzeczki   
Podwieczorek: naleśnik z usem jabłkowym 
Kalorie: 1255kcal 

 
kromka 
1 plaster 
200 ml 
 
1 szt. 
200 ml 
 
300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 
1 szt. 

                11.04.2018    ŚRODA  
Śniadanie: Chleb razowy z masłem, 
szynka wieprzowa,  sałata (2,3) 
Kakao (3) 
Zupa: Kalafiorowa z zielona pietruszką  
(1,3,4)    
II Danie: Kotlet mielony  
Ziemniaki 
Surówka: marchewka z groszkiem  
Kompot z czarnej porzeczki  
Owoc: gruszka 
Podwieczorek: koktajl mleczno - owocowy 
Kalorie: 1135kcal      

 
kromka 
1 plaster 
200 ml 
 
300 ml 
100g 
100 g 
100 g 
200 ml 
1 szt. 
150 ml 

              18.04.2018    ŚRODA 
Śniadanie: chleb razowy z masłem, 
szynka wieprzowa, pomidor, sałata 
kawa Inka (2,3) 
II śniadanie: 
Gruszka 
Herbata owocowa 
Zupa: Kapuśniak z kiszonej kapusty na 
wędzonce  (1,2) 
II Danie: Kurczak w potrawce  
Ryż brązowy 
Sałata lodowa z jogurtem naturalnym (3) 
Kompot: z jabłek 
Podwieczorek: koktajl mleczno - owocowy 
Kalorie: 1185 cal 

 
kromka 
1 plaster 
200 ml 
 
1 szt. 
200 ml 
300 ml 
 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 
150 ml 



                12.0.2018   CZWARTEK 
Śniadanie: kasza manna na mleku (3) 
chleb z ziarnami z masłem, szynka 
drobiowa, papryka (2,3) 
II śniadanie 
mandarynka 
herbata owocowa 
Zupa: Krupnik ryżowy z mięsem posypany  
zieloną pietruszką  (1,2,3)    
 II Danie: Pulpety z miruny w sosie 
pomidorowym   (2,4,5) 
Ziemniaki                       
Surówka: z kapusty pekińskiej z marchwią       
i kukurydzą   
Kompot: ze śliwek  
Podwieczorek: kisiel do picia z biszkoptem   
Kalorie: 1191cal 

 
200 ml 
kromka 
1 plaster 
 
1 szt. 
200 ml 
300 ml 
 
 
100 g 
100 g 
 
100 g 
200 ml 
150 ml 

              19.04.2018    CZWARTEK 
Śniadanie: płatki owsiane na mleku 
chleb z ziarnami z masłem,  
szynka drobiowa 
II śniadanie: 
mandarynka 
herbata owocowa 
Zupa:: Szczawiowa z jajkiem   (1,2,3,4)   
II Danie Gulasz wołowy (2,3)   
Kasza gryczana   
Sałatka z buraków z jabłkiem                        
Kompot ze śliwek  
Owoc: gruszka 
Podwieczorek: kisiel do picia z biszkoptem 
(2)  
Kalorie: 1215 kcal 

 
200 ml 
kromka 
1 plaster 
 
1 szt. 
200 ml 
300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 
1 szt. 
150 ml 

               13.04.2018     PIĄTEK 
Śniadanie: Bułka z masłem i miodem (8) 
kakao (2,3) 
II śniadanie 
jabłko 
herbata owocowa 
Zupa: Ogórkowa (1,2,3)  
II Danie: 
Pierogi z serem polane musem 
truskawkowym  (2,3,4,7)  
Owoc: banan 
Kompot: Herbata miętowa  
Podwieczorek: budyń waniliowy     
Kalorie:119 kcal 

 
1 szt. 
200 ml 
 
1 szt. 
200 ml 
300 ml 
 
 
200 g  
1 szt. 
200 ml 
150 ml 
 

                20.04.2018    PIĄTEK 
Śniadanie: Bułka z masłem i twarogiem, 
posypany szczypiorem 
kakao (2,3) 
II śniadanie 
jabłko 
herbata owocowa 
Zupa: Zacierkowa z zieloną pietruszką (1,2,3) 
II Danie: Filet z dorsza w cieście   (2,3,4,5) 
Ziemniaki   
Surówka: z kiszonej kapusty z marchwią 
Herbata miętowa 
Deser: Fantazja3 
Podwieczorek: budyń waniliowy     
Kalorie: 1295 kcal 

 
1 szt. 
 
200 ml 
 
1 szt. 
200 ml 
300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 
1 szt. 
150 ml 

Produkty powodujące alergie: 1-seler, 2-gluten, 3-produkty pochodne mleka, 4-jajka,  
                                                  5-ryba, 6-gorczyca, 7-truskawki, 8-miód 
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