
Jadłospis Nr 5 dla grupy „0” 
 

28.09.2020 Poniedziałek 
I Śniadanie: kakao na mleku (3) 
Chleb pszenno-żytni z masłem (2,3) 
Kiełbasa drobiowa ,pomidor, ogórek 
II Śniadanie: jabłko 
II Danie: spaghetti z sosem Bolońskim posypane startym serem (3) 
kompot: z czarnej porzeczki 
Jogurt (3) 
Jabłko 
Podwieczorek: budyń na mleku (2,3) 
Kalorie: 1320 kcal 

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

 

29.09.2020 Wtorek 
I Śniadanie: kawa Inka na mleku (3) 
Chleb żytni pytlowy z masłem (3) 
Szynka, ogórek, rzodkiewka, pomidor 
II Śniadanie: jabłko 
II Danie: kotlet mielony (2,4) 
ziemniaki 
surówka: buraczki zasmażane 
kompot: ze śliwek 
Gruszka 
Podwieczorek: biszkopty (2) 
Kalorie: 1250 kcal 

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

 
30.09.2020 Środa 
I Śniadanie: Płatki kukurydziane na mleku (3) 
Chleb pszenno-żytni z masłem (2,3) 
Schab z beczki, ogórek, rzodkiewka, pomidor 
Herbata owocowa 
II Śniadanie: jogurt 
II Danie: filet z kurczaka w sosie śmietanowym (3) 
Kasza jaglana 
surówka: marchewka duszona z groszkiem i fasolką szparagową  
kompot: ze śliwek         
jabłko  
Podwieczorek: kisiel                                                                                                                                           
Kalorie: 1295 kcal 

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

150 ml 

01.10.2020 Czwartek 
I Śniadanie: kakao na mleku (3) 
chleb pszenno-żytni z masłem (2,3) 
pasta z kurczaka ,ogórek kiszony, szczypiorek 
II Śniadanie: gruszka 
II Danie: pierogi ze szpinakiem i mozzarellą (2,3) 
serek 
banan 
kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: sok z marchwi i jabłka  
Kalorie: 1360 kcal 

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

200 ml 
150 ml 

 



02.10.2020 Piątek 
I Śniadanie: kasza manna na mleku (3)  
Bułka bagietka z masłem (2,3) 
Jajecznica ze szczypiorkiem (4) 
Herbata owocowa 
II Śniadanie: banan 
II Danie: filet z miruny w sosie greckim (2,3,4,5) 
Ziemniaki 
kompot: z truskawek (7) 
jabłko 
Podwieczorek: ciasto marchewkowe (2,3,4) 
Kalorie: 1275 kcal 

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

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. 
 
 


