
 Jadłospis Nr 2 dekadowy  
     16.09.2019-27.09.2019 

16.09.2019 Poniedziałek 
Zupa: żurek z kiełbasą zabielany  
śmietaną (1,2,3) 
II Danie: gulasz z mięsa wieprzowego (2) 
kasza jęczmienna 
Surówka: z ogórków kiszonych 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Kalorie: 511 kcal 

Gramatura 
300 ml 

 
100g 
100 g 
100 g 

200 ml 
 

23.09.2019 Poniedziałek 
Zupa: krem z dyni zabielany 
śmietaną (1,3) 
II Danie: klopsiki z mięsa 
wołowo-wieprzowego (2,3) 
kasza jaglana 
Surówka: z kapusty czerwonej 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Kalorie: 868 kcal 

Gramatura 
300 ml 

 
100 g 

 
100 g 
100 g 
200 ml 

 
17.09.2019 Wtorek 

Zupa: neapolitańska z makaronem 
i koperkiem (1,2,3) 
II Danie: gołąbki z mięsem i ryżem z sosem 
pomidorowym  
ziemniaki 
Kompot: z wiśni 
Kalorie: 733 kcal 

Gramatura 
300 ml 

 
100 g 

 
100 g 

200 ml 
 
 

24.09.2019 Wtorek 
Zupa: rosół z makaronem i zieloną 
pietruszką (1,2) 
II Danie: kotlet schabowy 
panierowany (2,4) 
ziemniaki 
Surówka: mizeria z jogurtem 
naturalnym (3) 
Kompot: z wiśni 
Kalorie: 905 kcal 

Gramatura 
 

300 ml 
100 g 

 
100 g 
100 g 

 
200 ml 

 
18.09.2019 Środa  

Zupa: szczawiowa z ziemniakami i jajkiem 
zabielana śmietaną (1,2,3) 
II Danie: duszony filet z piersi kurczaka w sosie 
koperkowym 
ryż 
Surówka: z marchwi i jabłka 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Kalorie: 552 kcal 

Gramatura 
300 ml 

 
100 g 

 
100 g 
100 g 

200 ml 
 

25.09.2019 Środa  
Zupa: kalafiorowa z koperkiem 
zabielana śmietana (1,3) 
II Danie: filet z kurczaka w sosie 
serowo- szpinakowym  
z makaronem (2,3) 
Surówka: z marchwi, pora i jabłka 
Kompot: z truskawek (7) 
Kalorie: 563 kcal 

Gramatura 
300 ml 

 
200 g 

 
 

100 g 
200 ml 

 
19.09.2019 Czwartek 

Zupa: kapuśniak z białej kapusty 
z pomidorami (1) 
II Danie: kotlet mielony z mięsa 
 wieprzowego (2,4) 
ziemniaki 
Surówka: buraczki duszone 
Kompot: z jabłek 
Kalorie: 825 kcal 

Gramatura 
300 ml 

 
100 g 

 
100 g 
100 g 

200 ml 
 

26.09.2019 Czwartek  
Zupa: krupnik z kaszy jęczmiennej 
na kurczaku (1,2) 
II Danie: bigos z mięsem i kiełbasą  
ziemniaki 
Owoc  
Herbata miętowa 
Kalorie: 712 kcal 

Gramatura 
300 ml 

 
100 g 
100 g 
1 szt. 

200 ml 
 

20.09.2019 Piątek  
Zupa: rybna (1,3,5) 
II Danie: makaron z truskawkami 
i śmietaną (2,3,7) 
Owoc 
Herbata miętowa 
Kalorie: 482 kcal 

Gramatura 
300 ml 
200 g 

 
1 szt. 

200 ml 
 

27.09.2019 Piątek 
Zupa: pomidorowa z ryżem zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie: filet z dorsza soute 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty kiszonej, marchwi 
i jabłka 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Kalorie: 636 kcal 

Gramatura 
300 ml 

 
100 g 
100 g 
100 g 

 
200 ml 

 

Produkty powodujące alergie: 1-seler, 2-gluten, 3-produkty pochodne mleka,  
                                              4-jajka, 5-ryba, 6-gorczyca, 7-truskawki, 8-miód 

Jadłospis może ulec zmianie 


