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Płatki jęczmienne z 
rodzynkami 170 g, 
kanapka z pastą 
jajeczną z awokado 
30/20 g, pomidor, 
papryka, rzodkiewka 5 g 
 

 
Skład: płatki jęczmienne, rodzynki, 
siemię lniane nasiona, mleko 3,2 
%, jajko, awokado, szczypior, chleb 
pszenny graham, pomidor, 
papryka żółta,  rzodkiewka, 
herbata malinowa parzona, woda 

 

Kanapka z serem gouda 
i zielonym pesto 30/10 
g, sałata masłowa, 
pomidor, ogórek 
kiszony 35 g, kawa 
zbożowa na mleku 200 
ml 
 
 
Skład: chleb pszenny graham, 
masło (z mleka)  ser gouda (z 
mleka), szpinak, natka pietruszki, 
oliwa z oliwek, czosnek, bazylia, 
natka pietruszki, pomidor, 
papryka żółta, mleko 3,2 % 
kakao ciemne 

 

Sałatka jarzynowa 
wiosenna 90 g, 
pieczywo graham 30 g, 
sałata masłowa, 
pomidor10 g, mleko 
200 ml 
 
 
 
Skład: ziemniaki, jajko, marchew z 
groszkiem mrożona, kukurydza 
konserwowa, masło (z mleka), 
ogórek kiszony, por, majonez 
(jajko, gorczyca), bazylia, pieprz 
ziołowy, chleb pszenny graham, 
pomidor, sałata masłowa, mleko 
3,2 %, kawa zbożowa (jęczmień, 
żyto), cukier 
 

 

 
 

 
Boże Ciało 
11.06.20 

Kasza jaglana na mleku 
modyfikowanym z 
polewą bananową 170 g, 
kanapka graham z pastą 
twarogową z szynką 
drobiową 30/20 g, 
plasterki warzyw 30 g, 
herbata z mięty 100 ml 
 
Skład: kasza jaglana, mleko 
modyfikowane Bebilon 3 (mleko, 
soja), banan, twaróg półtłusty (z 
mleka), jogurt grecki (z mleka), 
szynka drobiowa natura (seler), 
chleb razowy (pszenica, żyto), 
ogórek zielony, papryka czerwona, 
koper, mięta świeża, woda 
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Zupa marchewkowa z 
zielonym groszkiem i 
ryżem 200 g 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, 
groszek zielony mrożony, ryż biały, 
por, koper, natka pietruszki, sok z 
cytryny, oliwa z oliwek, bazylia, 
kolendra  

Zupa barszcz czerwony 
ukraiński zakwaszany 
200 g 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, 
buraki, ziemniaki, fasola biała, 
koncentrat pomidorowy,  oliwa z 
oliwek, sok z cytryny, majeranek, 
kolendra 
 

 

Zupa cukiniowa krem 
200 g 

 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, 
ziemniaki, cukinia por, olej 
rzepakowy, śmietanka 12 % (z 
mleka), dynia pestki, bazylia, 
pieprz ziołowy 

 Zupa ze świeżych 
wiosennych liści 200 g 
 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, 
ziemniaki, cukinia szpinak, botwina, 
koper, śmietana kwaśna 12 % 
(z mleka), tymianek, bazylia 
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Schab pieczony w sosie 
śliwkowym  30/60 g, 
kasza jęczmienna, 
młody kalafior 
gotowany 40 g 
 
 
Skład: schab wieprzowy, olej 
rzepakowy, czosnek, majeranek, 
papryka słodka mielona, 
pietruszka, seler, cebula, papryka 
czerwona, śliwka suszona, 
śmietanka słodka 12 % (z mleka), 
mąka ziemniaczana, pieprz 
ziołowy, kasza jęczmienna, kalafior 

 

Zapiekanka z kaszy 
pęczak z brokułem, 
marchewką 170 g, 
sałata masłowa z oliwą 
i koperkiem 40 g 

 
 
Skład: udziec z indyka mielony, 
marchew, brokuł mrożony, por, 
pęczak jęczmienny, ser Edam (z 
mleka, jajko, olej rzepakowy, 
bazylia suszona, mąka 
ziemniaczana, sałata masłowa, 
cebula, oliwa z oliwek, sok z 
cytryny, koper 

Makaron gwiazdki z 
twarożkiem i musem z 
owoców jagodowych 
170 g  
 
 
 
Skład: makaron pszenny gwiazdki, 
olej rzepakowy, twaróg półtłusty 
(z mleka), jogurt naturalny (z 
mleka), maliny, truskawki, jabłko  
 

 

 Łosoś w sosie greckim 
170 g, kasza gryczana 90 
g, surówka z kapusty 
kiszonej z kiełkami 40 g  
 
 
Skład: łosoś filet, cytryna, tymianek, 
olej rzepakowy, marchew, 
pietruszka, seler, cebula, koncentrat 
pomidorowy, bazylia, pieprz ziołowy, 
kasza gryczana, kapusta kiszona, 
kiełki rzodkiewki 

 

Kompot jabłkowo 
śliwkowy  200 ml 

 
Skład: jabłko, śliwka mrożona, 
cukier 
 

Kompot jabłkowo-
malinowy 200 ml 

 
Skład: jabłko, malina mrożona, 
cukier 
 

Kompot jabłkowo 
bananowy 200 ml 
 
Skład: jabłko, banan, cukier 

 Kompot z gruszką 200 ml 
 
 
Skład: gruszka, cukier 
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Jogurt z musem 
truskawkowym 170 g, 
biszkopt 6 g  

 
Skład: jogurt naturalny (z mleka), 
truskawki świeże, jabłko, biszkopt 
wrocławski (pszenica, jajko) 

 

Biszkopt z porzeczką i 
jabłkiem 80 g  

 
 
Skład: jajko, cukier, mąka 
pszenna, proszek do pieczenia 
(pszenica), jabłko, porzeczka 

Sałatka wiosenna z 
dorszem 110 g  

 
 
Skład: ryż brązowy, marchew, 
ogórek kiszony, dorsz świeży filet, 
olej rzepakowy, koper, czosnek 

 Sałatka owocowa w 
kolorach zieleni 100 g  
 
 
 
Skład: melon, kiwi, jabłko, kalarepa, 
pestki  dyni, mięta świeża 

*kompoty podawane są w postaci jednolitej, wraz ze zmiksowanym wsadem owocowym 

 
Jadłospisy opracowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia  


