
  Jadłospis dekadowy Nr 14 
 

Dekadowy  09.03.2020 r. - 20.03.2020 r. 
09.03.2020 Poniedziałek 
Zupa: z zielonego groszku (1) 
II Danie: duszony udziec z indyka (2,4) 
kasza pęczak 
Surówka: z ogórków kiszonych  
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Kalorie: 502 

Gramatura 
300 ml 

     100 g 
100 g 
100 g 

   200 ml 
   

16.03.2020 Poniedziałek 
Zupa: grochowa z kiełbasą (1) 
II Danie: spaghetti z sosem bolońskim 
(2)            
Kompot: z czarnej porzeczki 
Kalorie: 745 kcal 

Gramatura 
300 ml 
200 g 

 200 ml 
150 ml 

 

10.03.2020 Wtorek 
Zupa: jarzynowa posypana zieloną 
pietruszką (1,3) 
II Danie: pierogi ruskie okraszone 
boczkiem z cebulką  (2,3) 
Kompot: z  wiśni (7) 
Kalorie: 819 

Gramatura 
300 ml 

 
200 g 
100 g 

   200 ml 
  150 ml 

 

17.03.2020 Wtorek 
Zupa: rosół z makaronem z zieloną 
pietruszką (1,2) 
II Danie: kotlet z piersi kurczaka 
panierowany w płatkach kukurydzianych 
ziemniaki (4) 
Surówka: marchewka z groszkiem 
gotowana na parze 
Kompot: z wiśni 
Kalorie:782 kcal 

Gramatura 
300 ml 

     
    100 g 

100 g 
100 g 

 
200 ml 

 

11.03.2020 Środa 
Zupa: z serków topionych z zieloną 
pietruszką (1,3) 
II Danie: gołąbki z mięsem i ryżem             
w sosie pomidorowym, ziemniaki (2,3,4) 
Kompot: truskawek (7) 
Kalorie: 734 kcal 

Gramatura 
 300 ml 

      
     100 g 

100 g 
 200ml 

     
 

18.03.2020 Środa 
Zupa: kapuśniak z kiszonej kapusty (1) 
II Danie: gulasz z szynki wieprzowej  
kasza gryczana (2) 
Surówka: z buraczków z jabłkami    
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Kalorie: 503 kcal 

Gramatura 
300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 
200 ml 

 

12.0232020 Czwartek 
Zupa: kapuśniak z białej kapusty               
z pomidorami (1) 
II Danie: kotlet schabowy panierowany 
ziemniaki 
Surówka: fasolka szparagowa gotowana 
na parze  
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Kalorie: 840 kcal 

Gramatura 
  300 ml 

 
100 g 
100 g 
100 g 

 
   200 ml 

 

19.03.2020 Czwartek 
Zupa: zupa pomidorowa z ryżem (1,3) 
II Danie: filet z miruny (2,4,5) 
ziemniaki   
Surówka : z białej kapusty z marchwią  
i jabłkami 
kompot: wieloowocowy (7) 
Kalorie: 434 

Gramatura 
300 ml 
100 g 
100 g 

 
100 g 

     200 ml 
      

13.03.2020 Piątek 
Zupa: krupnik z kaszy jęczmiennej  (1) 
II Danie: kotlety rybne (2,4,5) 
ziemniaki  
Surówka: z kapusty kiszonej                         
z marchewką i jabłkami 
herbata miętowa 
Kalorie: 744 kcal 

Gramatura 
300 ml 
100 g 
100 g 

 
100 g 

     
      200 ml 

 

20.03.2020 Piątek 
Zupa: barszcz ukraiński z fasolą Jaś 
(1,3) 
II Danie: racuchy drożdżowe polane 
musem z truskawek (3,4,5,7) 
Herbata miętowa 
Kalorie: 779 kcal 

 
 300 ml 
100 g 

 
  150 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. 
 
 


