
                                          
JADŁOSPIS – styczeń 2019 

 
I tydzień 

07.01.2020 

Obiad:  Ogórkowa lub Kapuśniak(250 ml) 

Spaghetti Bolognese(250g),  surówka z białej kapusty/fasolka szparagowa(150g) 

lub 

Kotlet brokułowy(100g), ryż jaśminowy(150g), surówka z białej kapusty/fasolka 

szparagowa(150g) 

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

08.01.2020 

Obiad: Pomidorowa z makaronem lub Szczawiowa z ziemniakami i jajkiem(250 ml) 

Kotlet schabowy(100g), ziemniaki/kasza jęczmienna(150g) kapusta zasmażana/sałatka 

„wiosenna” z sosem vinaigrette(150g) 

lub 

Domowe pierogi ruskie(250g), sałatka „wiosenna” z sosem vinaigrette(150g) 

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

09.01.2020 

Obiad: Krupnik lub Pieczarkowa z makaronem(250 ml) 

Gulasz drobiowy(100g), makaron świderki/kasza pęczak(150g), marchewka z 

groszkiem/mizeria(150g) 

Lub 

Naleśniki z białym serem i jogurtem naturalnym z polewą z malin(250g), sałatka 

owocowa(150g) 

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

10.01.2020 

Obiad: Rosół z kaszą pęczak lub Żurek z ziemniakami i jajkiem(250 ml) 

Stripsy z miruny w płatkach kukurydzianych(100g), ziemniaki/ryż basmati(150g), surówka z 

kiszonej kapusty/mix warzyw gotowanych(150g) 

Lub 

Rissotto z warzywami(250g), surówka z kiszonej kapusty/mix warzyw gotowanych(150g) 

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

 

 

 

 



                                               
II tydzień 

 

13.01.2020 

Obiad: Zacierkowa lub Krem z groszku (250 ml) 

Pieczona szynka w sosie własnym(100g), ziemniaki/kasza gryczana(150g), surówka z 

czerwonej kapusty z cebulką/brokuły gotowane (150g) 

Lub 

Domowe pierogi z kapustą i pieczarkami(250g), surówka z czerwonej kapusty z 

cebulką/brokuły gotowane (150g) 

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

14.01.2020 

Obiad:  Ogórkowa lub  Krem z dyni (250 ml) 

Gołąbki po hiszpańsku (na odwrót) (100g), ziemniaki puree/ryż jaśminowy(150g),  

Lub 

Racuchy z jabłkiem(250g), sałatka owocowa(150g) 

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

15.01.2020  

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

Nuggetsy z piersi kurczaka(100g), sos czosnkowy lub sos pomidorowy(150g), ziemniaki/ryż 

basmati, mizeria/fasolka szparagowa (150g) 

lub  

Makaron sojowy z warzywami(350g) 

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

16.01.2020 

Obiad:  Pomidorowa z ryżem, krupnik(250 ml) 

Pieczone pałki kurczaka(100g), ziemniaki puree/kasza jęczmienna(150g), buraczki na 

zimno/marchewka baby(150g) 

Lub 

Domowe pierogi z białym serem i jogurtem(250g), sałatka owocowa(150g) 

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

17.01.2020 

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

kapusty(150g) 

lub 

Ryż z warzywami grillowanymi(250g), surówka z kiszonej kapusty(150g)  

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



 
III tydzień 

 

20.01.2020  

Obiad: Jarzynowa lub Kapuśniak(250 ml) 

Eskalopki z piersi kurczaka w sosie pieczarkowym(100g), kopytka/ryż jaśminowy(150g), 

mix sałat z sosem vinaigrette/kalafior gotowany (150g) 

Lub 

Kopytka z sosem z pieczarek(250g), mix sałat z sosem vinaigrette/kalafior gotowany(150g) 

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

21.01.2020 

Obiad: Barszcz ukraiński lub Ogórkowa(250 ml) 

Pierś kurczaka w cieście naleśnikowym(100g), ziemniaki puree/ryż kolorowy(150g), 

marchewka w talarkach z ziołami/mizeria(150g) 

Lub 

Kaszotto z warzywami(250g), marchewka w talarkach z ziołami/mizeria(150g) 

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

22.01.2020 

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

Bitki wieprzowe w sosie własnym(100g), makaron/kasza gryczana(150g), buraczki na 

ciepło/ogórek kiszony(150g) 

lub 

Ratatuj warzywne(100g), makaron/kasza gryczana(150g), buraczki na ciepło/ogórek 

kiszony(150g) 

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

23.01.2020 

Obiad: Rosół lub Szczawiowa z ziemniakami i jajkiem(250 ml) 

Domowe krokiety z mięsem(250g),  mizeria/mix warzyw na parze(150g) 

Lub 

Placki ziemniaczane(250g), mizeria/mix warzyw na parze(150g) 

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

24.01.2020 

Obiad: Żurek z jajkiem lub Fasolowa(250 ml) 

Ryba w panierce z płatków kukurydzianych(100g), ziemniaki puree(150g), mix sałat z sosem 

vinaigrette(150g) 

Lub 

Makaron z truskawkami i jogurtem naturalnym(250g) 

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



 
IV tydzień 

27.01.2020 

Obiad: Krupnik z kaszą pęczak lub Grochowa (250 ml) 

Pieczony indyk w sosie własnym(100g), ryż basmati/kasza bulgur(150g), groszek zielony na 

ciepło, surówka z buraczków (150g) 

lub  

Pyzy ziemniaczane z cebulką i szczypiorkiem(250g), groszek zielony na ciepło/buraczki zas 

zimno buraczków (150g) 

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

28.01.2020 

Obiad: Rosół lub Jarzynowa (250 ml) 

Gulasz drobiowy(100g), kasza perłowa/makaron penne(150g), mix sałat z sosem 

vinaigrette/jarzynka szpinak(150g) 

Lub 

Naleśniki z białym serem i jogurtem naturalnym(250g), sałatka owocowa(150g) 

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

29.01.2020 

Obiad: Kapuśniak lub Fasolowa(250 ml) 

Nuggetsy z piersi kurczaka(100g), sos tzatziki,  ziemniaki puree/ryż  basmati(150g), 

mizeria/buraczki gotowane(150g) 

lub 

Ryż zapiekany z jabłkiem i(100g), sałatka owocowa(150g) 

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

30.01.2020 
Obiad: Pomidorowa z makaronem lub Koperkowa(250 ml) 

Kotlet schabowy(100g), ziemniaki/kasza jęczmienna(150g), kapusta na ciepło/sałatka 

„wiosenna” (150g) 

lub  

Pulpety warzywne w sosie koperkowym(100g), ziemniaki/kapusta na ciepło/sałatka (150g) 

„wiosenna”  

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

31.01. 2020  
Obiad: Kalafiorowa lub Ogórkowa (250 ml) 

Filet z ryby(100g), ryż basmati/ziemniaki pieczone(150g), surówka z kiszonej kapusty/mix 

warzyw(150g) 

Lub 

Spaghetti Napol(250g), surówka z kiszonej kapusty/mix warzyw(150g) 

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



 

 

 

 

 

 

 


