
Jadłospis Nr 2 dla grupy „0” 
 

07.09.2020 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3) 
szynka gotowana sałata, pomidor, szczypiorek, ogórek 
kakao na mleku (3) 
II Śniadanie: jabłko 
II Danie: kotlet schabowy panierowany (2,4) 
ziemniaki z koperkiem 
fasolka szparagowa polana masłem (3) 
surówka: z marchwi i jabłek 
kompot: z czerwonej porzeczki 
jogurt owocowy (3) 
Podwieczorek: banan  
Kalorie: 1150 kcal 

Gramatura 
kromka 
plaster 
150 ml 
1 szt. 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

08.09.2020 Wtorek 
I Śniadanie: płatki kukurydziane na mleku (3) 
bagietka z masłem (3) 
polędwica drobiowa 
pomidor, rzodkiewka 
herbata z cytryną 
II Śniadanie: jabłko 
II Danie: wołowina w jarzynach (1,2) 
kasza gryczana 
surówka: z buraków i jabłek 
kompot: z wiśni 
śliwka 
Podwieczorek: chałka z masłem (2) 
Kalorie: 1180 kcal 

Gramatura 
200 ml 
kromka 
plaster 
plaster 
150 ml 
1 szt. 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 
1 szt. 

kromka 

09.09.2020 Środa 
I Śniadanie: chleb z ziarnami z masłem (2,3) 
kiełbasa żywiecka, pomidor, ogórek 
kawa Inka na mleku (3) 
II Śniadanie: arbuz 
II Danie: gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym (2) 
ziemniaki z koperkiem 
kompot: z truskawek (7) 
gruszka 
Podwieczorek: budyń na mleku (2,3) 
Kalorie: 1040 kcal 

Gramatura 
kromka 
plaster 
150 ml 
150 g 
100 g 
100 g 
200 ml 
1 szt. 

150 ml 

10.09.2020 Czwartek 
I Śniadanie: płatki owsiane na mleku (3) 
chleb pszenno -żytni z masłem (2,3) 
szynka gotowana sałata, pomidor, szczypiorek, ogórek 
herbata z cytryną 
II Śniadanie: jabłko 
II Danie: leczo z cukinii, papryki i pomidorów z papryką i kiełbasą (2) 
kasza jaglana 
jabłko 
kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: nektaryna 
Kalorie: 1115 kcal 

Gramatura 
200 ml 
kromka 
plaster 
150 ml 

szt. 
200 g 
100 g 
1 szt. 

150 ml 
szt. 

 



11.09.2020 Piątek 
I Śniadanie: kasza manna na mleku (3) 
chleb pszenno-żytni z masłem (2,3) 
ser żółty, jajko gotowane (3,4) 
pomidor, szczypiorek 
herbata z cytryną 
II Śniadanie: jabłko 
II Danie: filet z dorsza w cieście (2,3,5) 
ziemniaki z koperkiem 
surówka: z kapusty z marchwią, jabłkami i papryką 
kompot: ze śliwek  
Podwieczorek: kisiel z biszkoptami (2,3) 
Kalorie: 1175 kcal 

Gramatura 
200 ml 
kromka 
plaster 
plaster 
150 ml 

szt. 
100 g 
100 g 
100 g 
150 ml 
150 ml 

 
dukty powodujące alergie: 1-seler, 2-gluten, 3-produkty pochodne mleka,  

4-jajka, 5-ryba, 6-gorczyca, 7-truskawki, 8-miód 
Jadłospis może ulec zmianie. 

 
 


