
                                          
JADŁOSPIS – grudzień 2019 

 
II tydzień 

02.12.2019 

Obiad:  Ogórkowa 

Spaghetti Bolognese(250g), surówka z białej kapusty z marchewką /mix warzyw 

gotowanych(150g) 

Podwieczorek: zdrowy hot-dog  

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

03.12.2019  

Obiad: Pomidorowa z makaronem  

Filet z kurczaka w ziołach(100g), ryż basmati(150g) , marchewka z groszkiem/sałatka 

„wiosenna” z sosem vinaigrette(150g) 

Podwieczorek: domowa muffinka czekoladowa 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

04.12.2019 

Obiad: Krupnik  

Kotlet mielony(100g), ziemniaki (150g), buraczki zasmażane/mizeria(150g) 

Podwieczorek: deser Panacotta z sosem malinowym 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

05.12.2019 

Obiad: Żurek z ziemniakami i jajkiem 

Naleśniki z białym serem i polewą z prawdziwej gorzkiej czekolady(250g), sałatka owocowa 

(150g) 

Podwieczorek: ciasteczka owsiane, owoc 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

06.12.2019 MIKOŁAJKI 

Obiad: Rosół 

Domowa Pizza Margerita(250g), surówka Colesław(150g) 

 Podwieczorek: domowe ciasto marchewkowe 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III tydzień 

09.12.2019 

Obiad: Ryżanka 

Makaron kokardki z białym serem, truskawkami i jogurtem naturalnym 

Podwieczorek: tosty pełnoziarniste z szynką, żółtym serem i warzywami 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

10.12.2019 

Obiad: Zacierkowa  

Pieczone udko kurczaka w ziołach(100g), ziemniaki puree (150g), marchewka z 

groszkiem/sałata zielona z ogórkiem zielonym i papryką z sosem vinaigrette(150g) 

Podwieczorek: domowy sernik z brzoskwiniami 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

11.12.2019 

Obiad:  Rosół 

Pulpety drobiowe w sosie pomidorowym(100g), makaron świderki(150g), buraczki 

gotowane/surówka z czerwonej kapusty z cebulką, marchewką i jabłkiem(150g) 

Podwieczorek: budyń waniliowy z owocami, ciasteczka be-be 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

12.12.2019   

Obiad: Barszcz czerwony zabielany (250 ml) 

Panierowana pierś kurczaka(100g), ziemniaki puree (150g), fasolka szparagowa z bułką 

tartą/surówka z kapusty pekińskiej z brzoskwiniami(150g) 

Podwieczorek: domowe ciasto dyniowe 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

13.12.2019 

Obiad: Kalafiorowa  (250 ml) 
Paluszki z ryby 100%(100g), ziemniaki puree/ryż basmati(150g), surówka z kiszonej 

kapusty/mix warzyw(150g) 

Podwieczorek: deser jogurtowy z nasionami chia, owoc 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV tydzień 

16.12.2019  

Obiad: Pieczarkowa z zacierkami  (250 ml) 

Spaghetti Napoli z pomidorami Pelati i żółtym serem(250g), mix sałat (sałata, roszponka, 

rukola, szpinak) z sosem vinaigrette/brokuły gotowane(150g) 

Podwieczorek: sałatka owocowa z jogurtem naturalnym 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

17.12.2019 

Obiad: Pomidorowa z ryżem (250 ml) 

Kotlet schabowy(100g), ziemniaki puree(150g), marchewka w talarkach z 

ziołami/mizeria(150g) 

Podwieczorek: drożdżówka z budyniem, owoc 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

18.12.2019 

Obiad:  Ogórkowa (250 ml) 

Schab duszony w sosie własnym(130g), 

ziemniaki/kasza gryczana(150g), szpinak jarzynka/ogórek kiszony(150g) 

Podwieczorek: murzynek  

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

19.12.2019 

Obiad: Barszcz biały z ziemniakami i jajkiem (250 ml) 

Pierś z kurczaka w płatkach kukurydzianych(100g), ziemniaki /ryż(150g), fasolka 

sdzparowa/surówka szefa(150g) 

Podwieczorek: gruszka w sosie waniliowym, rogal maślany 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

20.12.2019 

Obiad: Barszcz czerwony czysty z uszkami 

Ryba po grecku(100g), ziemniak(150g)i, surówka z marchewki i ananasa(150g) 

Podwieczorek: zdrowe kanapeczki „rozmaitości”, owoc  

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 


