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 Kaloryczność
jadłospisu

ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD

Po
ni

ed
zi

ał
ek Energia: 1033 kcal

Białko: 36.33 g
Tłuszcz: 30.31 g
Węglowodany ogółem:
149.09 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7, kostka twarogowa
z natką pietruszki, szynka kajzerkowa z ziołami

Herbata miętowa bez cukru 
Brzoskwinia, wafle kukurydziane

Zupa brokułowa z makaronem
kokardka, koperkiem na wywarze

warzywnym  1,3,9 

Pyzy 1,3,7 z sosem myśliwskim z ogórkiem kiszonym
i marchewką, woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy 
B/mlecz.: margaryna roślinna, pasta z białej fasoli

B/glut.: -
B/mlecz.: -

B/glut.: z ziemniakami
B/mlecz.: -

B/glut.: makronem bezglutenowym
B/mlecz.: 

W
to

re
k

Energia: 1044 kcal
Białko: 34.25 g
Tłuszcz: 38.69 g
Węglowodany ogółem:
135.58 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7, jajko na twardo 3 –
sos chrzanowo-jogurtowy ze szczypiorkiem 7, kolorowa pasta

z mięsa gotowanego z warzywami i majonezem  3,9,10
Herbata owoce leśne bez cukru 

Kisiel malinowy z tartym młodym
jabłkiem, biszkopty bez cukru 1

Zupa z mieszanych warzyw letnich
z ziemniakami na wywarze

warzywnym 

Schab duszony z warzywami (marchew, cukinia, kukurydza),
kasza kuskus 1, woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy
B/mlecz.: margaryna roślinna, majonez 3,10

B/glut.: biszkopt bezglutenowy
B/mlecz.: -

B/glut.:  -
B/mlecz.: -

B/glut.: kasza jaglana
B/mlecz.: -

Śr
od

a

Energia: 1031 kcal
Białko: 37.91 g
Tłuszcz: 35.87 g
Węglowodany ogółem:
137.49 g

Szwedzki stół: 
Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7, pieczony pasztet
domowy z ziołami 3, ser żółty 7, pomidor, biała rzodkiew, kiełki

Herbata z melisy bez cukru 

Placek domowy ze śliwką  – wyr. wł.
1,3

Rosolnik z kaszą manną i świeżymi
ziołami na wywarze warzywnym

1,9

Kurczak gyros w sosie tzatziki z ogórkiem 7, ryż paraboiled
z olejem, woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy
B/mlecz.: margaryna roślinna, wędlina podsuszana

B/glut.: Placek bezglutenowy ze śliwką
– wyr. wł.  3
B/mlecz.: -

B/glut.: z grysikiem 
bezglutenowym
B/mlecz.: 

B/glut.: -
B/mlecz.: Kurczak gyros w sosie własnym, mizeria z oliwą 
ziołową

Cz
w

ar
te

k Energia: 1024 kcal
Białko: 31.81 g
Tłuszcz: 34.87 g
Węglowodany ogółem:
142.41 g

Płatki owsiane na mleku z rodzynkami 1,7,12
Pieczywo żytnie 1, masło 7, dżem owocowy

niskosłodzony 100% 
Herbata żurawinowa bez cukru

Talarek ryżowy, do chrupania: ogórek
zielony

Krem z kalarepy i groszku na
wywarze warzywnym z grzankami

1,9

Pulpety rybne smażone 1,3,4 ziemniaki gotowane z olejem
rzepakowym, surówka z marchewki i ananasa na oliwie,

woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy
B/mlecz.: margaryna roślinna, na bazie mleka roślinnego 

B/glut.: -
B/mlecz.: -

B/glut.: grzanki bezglutenowe
B/mlecz.: -

B/glut.:  Pulpet rybny w bezglutenowej panierce 3,4
B/mlecz.: -

Pi
ąt

ek

Energia: 1091 kcal
Białko: 32.52 g
Tłuszcz: 38.69 g
Węglowodany ogółem:
149.18 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7, sałatka z makaronu,
fasoli I  kukurydzy i szczypiorku z sosem majonezowo-jogurtowym

1,3,7,10, wędlina domowa 
Herbata lipowa bez cukru

Koktajl owocowy z porzeczką na
kefirze 7, chrupki kukurydziane 

Kapuśniak z młodej kapusty
z pomidorami i ryżem na wywarze

warzywnym  1,9

Naleśniki z domieszką mąki razowej i dżemem owocowym
niskosłodzonym 1,3,7, woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy, z makaronem bezglutenowym
B/mlecz.: margaryna roślinna, sałatka z makaronu, fasoli I  
kukurydzy i szczypiorku z s sosem majonezowym 1,3,10

B/glut.: 
B/mlecz.: Koktajl owocowy na bazie 
mleka roślinnego 7, chrupki 
kukurydziane

B/glut.: -
B/mlecz.: -

B/glut.: Naleśniki bezglutenowe z dżemem owocowym 
niskosłodzonym 3,7
B/mlecz.: Naleśniki z domieszką mąki razowej na bazie 
mleka roślinnego z dżemem owocowym niskosłodzonym 1,3

Liczbą oznaczono alergeny zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 (lista alergenów zamieszczona obok)
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do jadłospisu
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