
                                          
JADŁOSPIS – marzec 2020 

 

I tydzień  

02.03.2020 Poniedziałek 

Obiad:  Szczawiowa z jajkiem lub Jarzynowa(250ml) 

Domowe pierogi z mięsem(250g), mix sałat z sosem vinaigrette(150g) 

lub    

Leczo wegetariańskie(100g), ryż basmati(150g), mix sałat z sosem vinaigrette(150g) 

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

03.03.2020 Wtorek 

Obiad: Żurek z ziemniakami i jajkiem  lub Koperkowa(250ml) 

Gulasz drobiowy z warzywami(100g), makaron świderki/ kasza bulgur(150g),  buraczki na 

ciepło/sałatka wiosenna z sosem jogurtowo-czosnkowym(150g)  

 lub 

Placki ziemniaczane(250g), sałatka wiosenna z sosem jogurtowo-czosnkowym(150g) 

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

04.03.2020 środa 

Obiad: Rosół lub Krem z dyni z prażonymi pestkami słonecznika(250ml) 

Schab pieczony w sosie własnym(100g), ziemniaki/kasza gryczana(150g), mix warzyw z 

masłem ziołowym/colesław(150g) 

lub   

Makaron sojowy z warzywami po chińsku(350g) 

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

05.03.2020 Czwartek 

Obiad: Zacierkowa lub Pieczarkowa(250ml) 

Gołąbki z mięsem i ryżem po hiszpańsku z sosem pomidorowym(100g), ziemniaki(150g), 

sałatka z ogórka kiszonego(150g)   

lub 

Gołąbki z kaszą gryczaną z sosem pomidorowym(100g), sałatka z ogórka kiszonego(150g) 

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

06.03.2020 Piątek 

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

Filet z miruny(100g), ziemniaki/ryż jaśminowy(150g), groszek zielony na ciepło/surówka z 

marchewki i jabłka i cytryną(150g)     

lub 

Jajko sadzone ze szczypiorkiem(100g) , ziemniaki/ryż jaśminowy(150g), groszek zielony na 

ciepło(150g) 

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

 



 
09.03.2020 Poniedziałek 
Obiad: Pomidorowa z ryżem lub Krem z soczewicy(250ml) 

Gulasz wieprzowy(100g), ryż/ziemniaki(150g), fasolka szparagowa żółta i zielona/surówka z 

kapusty pekińskiej z marchewką i papryką czerwoną, z dodatkiem kukurydzy(150g)   

 lub 

Spaghetti Napoli(250g), fasolka szparagowa żółta i zielona/surówka z kapusty pekińskiej i 

papryki czerwonej z dodatkiem kukurydzy(150g) 

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

10.03.2020 Wtorek 

Obiad: Ogórkowa lub  Pieczarkowa(250ml) 

Pulpeciki drobiowe w sosie pomidorowym(100g), makaron/kasza gryczana(150g), surówka z 

czerwonej kapusty /kalafior gotowany na parze (150g)   

 lub    

 Kaszotto z warzywami i świeżymi i serem(250g), surówka z czerwonej kapusty /kalafior 

gotowany na parze(150g) 

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

11.03.2020 środa 

Obiad: Kalafiorowa lub Krem z warzyw(250ml) 
Stripsy z piersi kurczaka(100g), dwa sosy do wyboru, ziemniaki purre/ryż basmati(150g), 

mix sałat/mix warzyw gotowanych (150g) 

Lub    

Zapiekanka makaronowa z warzywami i serem żółtym, mix sałat 

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

12.03.2020 Czwartek 

Obiad: Barszcz ukraiński lub Jarzynowa(250ml) 

Duszony schab w sosie pieczarkowym(100g), kopytka/kasza gryczana(150g),  buraczki na 

zimno/brokuły gotowane  (150g)  

lub 

Kopytka z sosem pieczarkowym(250g) , buraczki na zimno/ brokuł gotowany(150g) 

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

13.03.2019 Piątek 

Obiad: Koperkowa lub Rosół(250ml) 

Filet z miruny w cieście naleśnikowym(100g), ziemniaki/ryż jaśminowy(150g), surówka z 

kapusty kiszonej/ szpinak na ciepło(150g) 

lub 

Naleśniki z białym serem, jogurtem naturalnym i polewą z prawdziwej gorzkiej 

czekolady(350g) 

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

 



 

 

 
 

16.03.2020 Poniedziałek 

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

Spagetti Bolognese(250g), mix warzyw gotowanych/sałata pekińska z sosem 

czosnkowym(150g) 

lub    

Kotlet z brokuł(100g), ryż basmati(150g), mix warzyw gotowanych/sałata pekińska z sosem 

czosnkowym(150g) 

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

17.03.2020 Wtorek  
Obiad: Rosół lub Krem z warzyw z grzankami(250ml) 

Kotlet mielony(100g), ziemniaki/kasza pęczak(150g), buraczki gotowane/mizeria(150g)        

lub 

Warzywa w cieście parmezanowym(100g), kasza pęczak(150g), buraczki 

gotowane/mizeria(150g) 

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

18.03.2020 Środa 

Obiad: Barszcz ukraiński lub Minestrone(250ml) 

Filet z kurczaka na duszonych warzywach(100g), ziemniaki/ryż z kurkumą(150g), mix sałat 

z ogórkami kiszonymi, pomidorami i pestkami dyni(150g)    

lub 

Gryczane bliny ze śmietaną(150g), sałatką i konfiturą owocową(150g) 

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

19.03.2020 Czwartek 

Obiad: Pomidorowa z makaronem lub Fasolowa (250ml) 

Pieczona pałka w sosie(100g), kasza pęczak/makaron(150g), surówka z czerwonej kapusty   
(150g)    

lub 

Papryka faszerowana ryżem pieczarkami i serem feta(100g), kasza pęczak/makaron(150g), 

surówka z czerwonej kapusty(150g) 

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

20.03.2010 Piątek  

Obiad : Kalafiorowa lub krem z kukurydzy z imbirem (250ml) 

Ryba po grecku(100g), ziemniaki/ryż jaśminowy(150g), surówka kiszonej  kapusty(150g)    

lub     

Makaron z białym serem i truskawkami z jogurtem naturalnym(350g) 

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



 
 

 

23.03.2020 Poniedziałek 

Obiad: Ogórkowa lub  Żurek z ziemniakami i jajkiem(250ml) 

Domowe pierogi z mięsem z pieczoną cebulką(250g), „sałatka wiosenna”/ fasolka zielona z 

bułką tartą i masłem   (150g) 

 lub 

Jajko sadzone ze szczypiorkiem(100g), ziemniaki puree(150g),” sałatka wiosenna”/fasolka 

zielona z bułką tartą i masłem(150g) 

24.03.2020 Wtorek 

Obiad: Zacierkowa lub Krem szpinakowy(250ml) 

Gulasz wieprzowy z szynki z warzywami po węgiersku(100g), ziemniaki/ryż(150g), 

marchewka baby/sałatka z pomidora  (150g)            

 lub 

Domowe pierogi ruskie(250g), marchewka baby/sałatka z pomidora(150g) 

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

25.03.2020 środa 

Obiad: Rosół lub Kapusniak z pomidorami(250ml) 

Kotlet schabowy(100g) ziemniaki purree/kasza kus-kus(150g), sałata lodowa z pomidorami z 

sosem vinaigrette i pestkami słonecznika/kapusta zasmażana (150g) 

lub   

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

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

26.03.2020 Czwartek  

Obiad: Szczawiowa z ziemniakami i jajkiem lub Krupnik z kaszą pęczak(250ml) 

Chinszczyzna z kurczakiem w sosie słodko kwaśnym(250g), „sałatka wiosenna”/ fasolka 

zielona z bułką tartą i masłem         (150g) 

lub        

Lasagne szpinakowa(250g) ,”sałatka wiosenna”/fasolka zielona z bułką tartą i masłem(150g) 

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

27.03.2020 Piątek 

Obiad: Jarzynowa lub Brokułowa (250ml) 

Pulpety rybne w sosie pomidorowym(100g), ryż/makaron(150g), surówka z białej kapusty z 

selerem naciowym i koprem/brukselka na ciepło(150g) 

lub 

Risotto warzywne (250g), surówka z białej kapusty z selerem naciowym i koprem/brukselka 

na ciepło (150g) 

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

 



 

 

 

 
 

 

 

30 .03.2020 Poniedziałek 

Obiad: Pomidorowa z makaronem lub krem z marchwi z dodatkiem imbiru(250ml) 

Pierś kurczaka(100g), ziemniaki/ryż jaśminowy(150g), mix sałat z pomidorami i 

papryką/brokuły gotowane(150g) 

lub    

Makaron sojowy z warzywami(100g), ryż jaśminowy/ziemniaki pieczone(150g), brokuły 

gotowane(150g) 

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

31.03.2020 Wtorek  

Obiad: Kapuśniak lub krem z pomidorów z grzankami(250ml) 

Antrykot z piersi kurczaka(100g), ziemniaki/ryż(150g), sałatka z buraka/marchewka z 

groszkiem   (150g)       

 lub 

Ryż zapiekany z jabłkiem z jogurtem (300g) 

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

 

 


