
Jadłospis tygodniowy 
 

Lp. Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

1. 15.05.2023 

Poniedziałek 

Płatki jęczmienne na mleku,  

pieczywo mieszane, masło, szynka 

wiejska, pomidor, 

herbata z cytryną, banan 

Zupa strogonow,  

serniczki z jogurtem,  

kompot  

Bułeczki cynamonowe, mleko  

2. 16.05.2023 

Wtorek 

Zacierki na mleku,  

pieczywo wieloziarniste, masło, 

kiełbasa krakowska, papryka, 

herbata owocowa, jabłko 

Zupa warzywna 

gołąbki meksykańskie, ziemniaki   

kompot 

Rogal z masłem i dżemem, kakao 

3. 17.05.2023 

Środa  

Płatki zbożowe czekoladowe na mleku,  

bułka grahamka, masło, pasta z 

awokado, 

herbata z cytryną, arbuz 

Zupa krupnik,  

bitka wołowa, kasza gryczana, buraki na 

zimno, 

kompot 

Zapiekanka z serem, ketchup, herbata  

4. 18.05.2023 

Czwartek  

Makaron literki na mleku,  

chleb sitkowy, szynka z indyka, masło, 

rzodkiewka 

szwedzki stół grupy IV, V, VI 

herbata owocowa, winogrona 

Zupa krem z pora,  

pieczeń z indyka, ryż, brzoskwinia 

kompot 

Galaretki owocowe, mini wafle 

ryżowe z polewa malinową  

5. 19.05.2023 

Piątek 

Płatki kukurydziane na mleku,  

pieczywo białe, masło, jajko na twardo, 

sałata, szczypiorek, 

herbata z cytryną, melon 

Rosół z makaronem 

ryba po grecku, ziemniaki 

kompot 
  

Serek waniliowy, chrupki 

kukurydziane 



Jadłospis tygodniowy – Dieta I 

Lp. Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

1. 15.05.2023 

Poniedziałek 

Płatki jęczmienne na mleku b/laktozy,  

pieczywo mieszane, masło, szynka 

wiejska, pomidor, 

herbata z cytryną, banan 

Zupa strogonow,  

naleśniki b/laktozy z dżemem,  

kompot  

Bułeczki cynamonowe, mleko b/laktozy  

2. 16.05.2023 

Wtorek 

Zacierki na mleku b/laktozy,  

pieczywo wieloziarniste, masło, 

kiełbasa krakowska, papryka, 

herbata owocowa, jabłko 

Zupa warzywna 

gołąbki meksykańskie, ziemniaki   

kompot 

Rogal z dżemem, kakao b/laktozy 

3. 17.05.2023 

Środa  

Płatki zbożowe czekoladowe na mleku 

b/laktozy,  

bułka grahamka, masło, pasta z 

awokado, 

herbata z cytryną, arbuz 

Zupa krupnik,  

bitka wołowa, kasza gryczana, buraki na 

zimno, 

kompot 

Zapiekanka z szynką, ketchup, herbata  

4. 18.05.2023 

Czwartek  

Makaron literki na mleku b/laktozy,  

chleb sitkowy, szynka z indyka, masło, 

rzodkiewka 

szwedzki stół grupy IV, V, VI 

herbata owocowa, winogrona 

Zupa krem z pora,  

pieczeń z indyka, ryż, brzoskwinia 

kompot 

Galaretki owocowe, mini wafle ryżowe 

z polewa malinową  

5. 19.05.2023 

Piątek 

Płatki kukurydziane na mleku b/laktozy,  

pieczywo białe, masło, jajko na twardo, 

sałata, szczypiorek, 

herbata z cytryną, melon 

Rosół z makaronem 

ryba po grecku, ziemniaki 

kompot 
  

Serek waniliowy b/laktozy, chrupki 

kukurydziane 

 



Jadłospis tygodniowy – Dieta II 

Lp. Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

1. 15.05.2023 

Poniedziałek 

Płatki jęczmienne na mleku,  

pieczywo mieszane, masło, szynka z 

indyka, pomidor, 

herbata z cytryną, banan 

Zupa strogonow,  

serniczki z jogurtem,  

kompot  

Bułeczki cynamonowe, mleko  

2. 16.05.2023 

Wtorek 

Zacierki na mleku,  

pieczywo wieloziarniste, masło, szynka 

z indyka, papryka, 

herbata owocowa, jabłko 

Zupa warzywna 

gołąbki meksykańskie, ziemniaki   

kompot 

Rogal z masłem i dżemem, kakao 

3. 17.05.2023 

Środa  

Płatki zbożowe czekoladowe na mleku,  

bułka grahamka, masło, pasta z 

awokado, 

herbata z cytryną, arbuz 

Zupa krupnik,  

kotlet z piersi kurczaka, kasza gryczana, 

buraki na zimno, 

kompot 

Zapiekanka z serem, ketchup, herbata  

4. 18.05.2023 

Czwartek  

Makaron literki na mleku,  

chleb sitkowy, szynka z indyka, masło, 

rzodkiewka 

szwedzki stół grupy IV, V, VI 

herbata owocowa, winogrona 

Zupa krem z pora,  

pieczeń z indyka, ryż, brzoskwinia 

kompot 

Galaretki owocowe, mini wafle ryżowe 

z polewa malinową  

5. 19.05.2023 

Piątek 

Płatki kukurydziane na mleku,  

pieczywo białe, masło, jajko na twardo, 

sałata, szczypiorek, 
herbata z cytryną, melon 

Rosół z makaronem 

ryba po grecku, ziemniaki 

kompot 
  

Serek waniliowy, chrupki kukurydziane 

 


