
  Jadłospis Nr 6 dekadowy  
 

dla grupy "0"     11.11.2019-22.11.2019 
11.11.2019 Poniedziałek 

 
DZIEŃ WOLNY  

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 

Gramatura 18.11.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb mieszany 
z masłem (2,3,4) 
szynka drobiowa 
pomidor 
kawa inka na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: szpinakowa zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie: kotlet pożarski 
z kukurydzą (2,4) 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty pekińskiej 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: budyń (2,3) 
Kalorie: 1186 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
1 plaster 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
 

100 g 
100 g 
200 ml 
100 ml 

12.11.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chałka z masłem (2,3,4) 
kakao na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: z fasolki szparagowej z zieloną pietruszką 
zabielana śmietaną (1,2,3) 
II Danie: pierogi z serem polane musem 
truskawkowym 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: budyń (2,3) 
Kalorie: 1075 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

200 g 
 

200 ml 
100 g  

 

19.11.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami 
z masłem (2,3,4) 
szynka 
papryka 
płatki owsiane mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: z zielonego groszku z ziemniakami 
zabielana śmietaną (1,3) 
II Danie: leczo z cukinii, papryki, 
pomidorów i kiełbasy 
kasza jaglana 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: kisiel 
Kalorie: 931 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
1 plaster 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
 

100 g 
200 ml 
100 ml 

13.11.2019 Środa  
I Śniadanie: chleb razowy z masłem (2,3,4) 
szynka drobiowa 
sałata 
płatki owsiane na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: kapuśniak z kiszonej kapusty 
z kiełbasą (1,2) 
II Danie: kotlet mielony z karkówki (2,3) 
ziemniaki 
Surówka: marchewka z groszkiem oprószana 
mąką (2) 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: kisiel (2,3) 
Kalorie: 1241 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 
1 plaster 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 g 

20.11.2019 Środa  
I Śniadanie: grzanki z serem(2,3,4) 
kakao mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: pomidorowa z makaronem zabielana 
śmietana (1,3) 
II Danie: pieczone udko z kurczaka 
ziemniaki 
Surówka: z marchwi i jabłka 
Kompot: z truskawek (7) 
Podwieczorek: kasza manna z sokiem 
wiśniowym (2,3,4) 
Kalorie: 1266 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g  
100 g 

200 ml 
100 g 



14.11.2019 Czwartek 
I Śniadanie: bagietka serem (2,3,4) 
pasta z kurczaka 
ogórek 
kawa inka na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: kalafiorowa z koperkiem zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie: gulasz wołowy (2) 
kasza pęczak 
Surówka: z ogórków kiszonych 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: koktajl mleczno owocowy (3,7) 
Kalorie: 1151 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 

200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 ml 

21.11.2019 Czwartek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
szynka 
ogórek 
płatki kukurydziane na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: barszcz biały z jajkiem zabielany 
śmietaną (1,2) 
II Danie: pierogi ruskie okraszone 
boczkiem i cebulą 
Kompot: czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: koktajl mleczny (2,3) 
Kalorie: 1284 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
1 plaster 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

200 g 
 

200 ml 
100 g 

15.11.2019 Piątek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
ser żółty 
sałata, papryka 
płatki kukurydziane na mleku 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: buraczkowa zabielana śmietaną (1,3) 
II Danie: filet z miruny (2,4,5) 
ziemniaki 
Surówka: z białej kapusty z marchewką 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: biszkopt (2,3) 
Kalorie: 1101 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 

300 ml  
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
10 g 

22.11.2019 Piątek 
I Śniadanie: pieczywo mieszane 
z masłem (2,3,4) 
jajecznica ze szczypiorkiem 
kasza manna na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: krem z dyni zabielany 
śmietaną (1,3) 
II Danie: filet z miruny w sosie 
greckim (1) 
ryż biały 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopt (2,3) 
Kalorie: 1150 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
100 g 

300 ml 
1 szt. 

300 ml 
 
 

100 g 
 

100 g 
200 ml 

10 g 

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. 
 


