
Jadłospis tygodniowy 
 

Lp. Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

1. 22.05.2023 

Poniedziałek 

Płatki owsiane na mleku,  

pieczywo wieloziarniste, masło, 

baleron, ogórek kiszony, 

herbata z cytryną, winogrona 

Zupa gulaszowa,  

ryż z jabłkiem i jogurtem,  

kompot  

Sałatka owocowa, ciastka 

maszynkowe  

2. 23.05.2023 

Wtorek 

Kasza manna na mleku,  

pieczywo mieszane, masło, pasta rybna 

z jajkiem,  

herbata owocowa, kiwi 

Zupa krem z białych warzyw, 

pieczeń ze schabu w sosie chrzanowym, 

ziemniaki, sałatka z ogórka kiszonego  

i groszku,    

kompot 

Racuchy z jabłkiem, mleko 

3. 24.05.2023 

Środa  

Płatki cheerios owsiane na mleku,  

pieczywo białe, masło, szynka z indyka, 

pomidor 

herbata z cytryną, jabłko 

Zupa barszcz ukraiński,  

kotlet z piersi kurczaka, opiekane 

ziemniaki, mix sałat 

kompot 

Kisiel owocowy, wafle ryżowe  

4. 25.05.2023 

Czwartek  

Ryż na mleku,  

pieczywo wieloziarniste, masło, 

polędwica, papryka  

herbata owocowa, arbuz 

Zupa ziemniaczana,  

makaron łazanki z mięsem i kapustą 

kiszoną, 

kompot 

Chałka z masłem i dżemem, kakao  

5. 26.05.2023 

Piątek 

Musli na mleku,  

bułka z masłem i miodem, 

herbata z cytryną, banan 

Zupa ogórkowa, 

ryba smażona, ziemniaki, surówka  

z selera, pora i jabłka 

kompot 
  

Koktajl bananowo-czekoladowy, 

snack popcornowy 



Jadłospis tygodniowy – Dieta I 

Lp. Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

1. 22.05.2023 

Poniedziałek 

Płatki owsiane na mleku b/laktozy,  

pieczywo wieloziarniste, masło, 

baleron, ogórek kiszony, 

herbata z cytryną, winogrona 

Zupa gulaszowa,  

ryż z jabłkiem i jogurtem b/laktozy,  

kompot  

Sałatka owocowa, ciastka maszynkowe  

2. 23.05.2023 

Wtorek 

Kasza manna na mleku b/laktozy,  

pieczywo mieszane, masło, pasta rybna 

z jajkiem,  

herbata owocowa, kiwi 

Zupa krem z białych warzyw, 

pieczeń ze schabu w sosie chrzanowym, 

ziemniaki, sałatka z ogórka kiszonego  

i groszku,   

kompot 

Racuchy b/laktozy z jabłkiem, mleko 

b/laktozy 

3. 24.05.2023 

Środa  

Płatki cheerios owsiane na mleku 

b/laktozy,  

pieczywo białe, masło, szynka z indyka, 

pomidor 

herbata z cytryną, jabłko 

Zupa barszcz ukraiński,  

kotlet z piersi kurczaka, opiekane 

ziemniaki, mix sałat 

kompot 

Kisiel owocowy, wafle ryżowe  

4. 25.05.2023 

Czwartek  

Ryż na mleku b/laktozy,  

pieczywo wieloziarniste, masło, 

polędwica, papryka  

herbata owocowa, arbuz 

Zupa ziemniaczana,  

makaron łazanki z mięsem i kapustą 

kiszoną, 

kompot 

Chałka z masłem i dżemem, kakao 

b/laktozy 

5. 26.05.2023 

Piątek 

Musli na mleku b/laktozy,  

bułka z masłem i miodem, 

herbata z cytryną, banan 

Zupa ogórkowa, 

ryba smażona, ziemniaki, surówka  

z selera, pora i jabłka 

kompot 
  

Koktajl bananowo-czekoladowy, snack 

popcornowy 

 



Jadłospis tygodniowy – Dieta II 

Lp. Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

1. 22.05.2023 

Poniedziałek 

Płatki owsiane na mleku,  

pieczywo wieloziarniste, masło, szynka 

z indyka, ogórek kiszony, 

herbata z cytryną, winogrona 

Zupa gulaszowa,  

ryż z jabłkiem i jogurtem,  

kompot  

Sałatka owocowa, ciastka maszynkowe  

2. 23.05.2023 

Wtorek 

Kasza manna na mleku,  

pieczywo mieszane, masło, pasta rybna 

z jajkiem,  

herbata owocowa, kiwi 

Zupa krem z białych warzyw, 

pieczeń z indyka w sosie chrzanowym, 

ziemniaki, sałatka z ogórka kiszonego  

i groszku,  

kompot 

Racuchy z jabłkiem, mleko 

3. 24.05.2023 

Środa  

Płatki cheerios owsiane na mleku,  

pieczywo białe, masło, szynka z indyka, 

pomidor 

herbata z cytryną, jabłko 

Zupa barszcz ukraiński,  

kotlet z piersi kurczaka, opiekane 

ziemniaki, mix sałat 

kompot 

Kisiel owocowy, wafle ryżowe  

4. 25.05.2023 

Czwartek  

Ryż na mleku,  

pieczywo wieloziarniste, masło, szynka 

z indyka, papryka  

herbata owocowa, arbuz 

Zupa ziemniaczana,  

makaron łazanki z mięsem drobiowym 

 i kapustą kiszoną, 

kompot 

Chałka z masłem i dżemem, kakao  

5. 26.05.2023 

Piątek 

Musli na mleku,  

bułka z masłem i miodem, 

herbata z cytryną, banan 

Zupa ogórkowa, 

ryba smażona, ziemniaki, surówka  

z selera, pora i jabłka 
kompot 
  

Koktajl bananowo-czekoladowy, snack 

popcornowy 

 


