
Jadłospis na śniadania i podwieczorki na miesiąc marzec  2018 
 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śn.    Bułka z twarożkiem i 
szczypiorkiem, kakao, 
winogrona 
Alergeny:1,7 

Zupa mleczna z makaronem, 
pieczywo razowe, pieczeo  
cielęca  
Sałata, pomidor, herbata, 
marchewka, jabłko 1\4 
Alergeny:1,7,15 

Pd.    Serek homogenizowany, bułka 
„paluch”, jabłko 
Alergeny;1,7 

Kisiel owocowy, bułka 
drożdżowa 1\2, kiwi 
Aergeny:1,7 

Śn. Bułka musli z wędliną, 
sałata, ogórek, kawa z 
mlekiem, banan 1\2 
Alergeny:1,7 

Owsianka z mlekiem, bułka , 
pasta jajeczna, pomidor, 
herbata z lipy i miodu, gruszka 
1\2 
Alergeny:1,3,7,15 

Płatki kukurydziane z mlekiem, 
klops pieczony, sałata, ogórek, 
bułka graham, herbata 
malinowa, jabłko 1\4 
Alergeny:1,3,7,15 

Kanapki z serem żółtym, 
sałata, rzodkiewka, kawa z 
mlekiem, marchewka, 
pomaraocza 1\4 
Alergeny:1,7 

Zupa mleczna z ryżem, kanapki 
z pieczonym schabem, sałata, 
papryka, herbata zmięty, 
jabłko1\4 
Alergeny:1,7,15 

Pd. Ryż z jabłkiem i jogurtem,  
herbata owocowa 
Alergeny:7,15 

Coctail owocowy, bułka 
drożdżowa 1\2, jabłko 
Alergeny:1,7 

Chałka drożdżowa, kakao, kiwi 
Alergeny:1,7 

Jogurt naturalny, mus 
truskawkowy, bułka „paluch” 
Alergeny:1,7 

Actimel, drożdżówka 1\2, 
banan 
Alergeny:1,7 

Śn. Płatki orkiszowe z mlekiem, 
bułka, twarożek z 
koperkiem, herbata z 
hibiskusa, marchewka, 
gruszka 1\4 
Alergeny:1,7,15 

Zupa mleczna z makaronem, 
bułka , jajko, sałata, pomidor, 
pomaraocza 1\4 
Alergeny:1,3,7 

Bułka musli, pieczeo cielęca, 
sałata, ogórek, kawa z 
mlekiem, jabłko 1\2 
Alergeny:1,7 

Owsianka z mlekiem, pasta z 
łososia i jajka, herbata z mięty 
i miodu, kiwi 1\2 
Alergeny:1,3,4,7,15 

Kanapki z filetem z indyka, 
ogórek, bawarka, marchewka, 
jabłko 1\2 
Alergeny:1, 7 



Pd. Soczek owocowy, 
drożdżówka 
Alergeny:1 

Serek ziarnisty z miodem, 
bułka pszenna, jabłko 
Alergeny:1,7,15 

Coctail owocowy, chałka 
drożdżowa 
Alergeny:1,7 

Sok owocowo – warzywny, 
drożdżówka 
Alergeny:1 

Actimel, wafle „chrupacze”, 
pomaraocza 
Alergeny:1,7 

Śn. Płatki kukurydziane z 
mlekiem, jajecznica, 
pieczywo, herbata 
owocowa z miodem, jabłko 
¼  
Alergeny:1,3,7,15 

Zupa mleczna z płatkami 
ryżowymi, bułka ,,paluch” z 
twarożkiem i szczypiorem, 
herbata z mięty, pomaraocza 
¼  
Alergeny:1,7,15 

Kanapki z pieczoną cielęciną, 
sałata, rzodkiewka, bawarka, 
banan ½  
Alergeny:1,7 

Owsianka z mlekiem, pasta z 
gotowanego mięsa i jajka z 
koperkiem, bułka pszenna, 
ogórek, herbata malinowa, ¼ 
jabłko 
Alergeny:1,3,7 

Zupa mleczna z ryżem, bułka 
,,paluch’’ z sałatą, łososiem i 
koperkiem, ogórek, herbata z 
lipy, pomaraocz ¼  
Alergeny:1,4,7,15 

Pd. Bułka z serem żółtym, 
kakao 
Alergeny:1,7,15 

Soczek owocowy, drożdżówka 
½  
Alergeny:1 

Kisiel owocowy, chałka 
drożdżowa 
Alergeny:1 

Bułka drożdżowa ½ , kakao, 
kiwi 
Alergeny:1,7 

Soczek owocowy, bułka 
drożdżowa 
Alergeny:1 

Śn. Płatki orkiszowe z mlekiem, 
bułka musli z twarożkiem i 
rzodkiewką, herbata 
owocowa, pomaraocza ½  
Alergeny:1,7,15 

Jajecznica, pieczywo razowe, 
kawa z mlekiem, rodzynki 
Alergeny:1,3,7 

Zupa mleczna z kaszą bulgur, 
pieczywo razowe, szynka 
gotowana ,sałata pomidor, 
herbata, jabłko 1\2 
Alergeny:1,7,15 

Bułka musli z polędwicą, 
ogórek, sałata, bawarka, 
gruszka 
Alergeny:1,7 

Bułka z serem żółtym, sałata, 
pomidor, herbata z mięty, 
winogrona 
Alergeny:1,7,15 

Pd. Serek homogenizowany, 
flipsy kukurydziane, jabłko 
Alergeny:1,7 

Chałka drożdżowa, kakao, 
gruszka 
Alergeny:1,7 

Serek ziarnisty z miodem, 
bułka pszenna, kiwi 
Alergeny:1,7,15 

Soczek owocowy, drożdżówka 
½ 
Alergeny:1 

Actimel, bułka drożdżowa 1/2 
, kiwi 
Alergeny:1,7 
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