
  Jadłospis Nr 9 dekadowy  
 

dla grupy "0"   30.12.2019-10.01.2020 
30.12.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
szynka 
płatki kukurydziane na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: jarzynowa zabielana śmietaną (1,3) 
II Danie: klopsiki w sosie koperkowym (2) 
kasza wiejska 
Surówka: z marchwi i jabłka 
Kompot: ze śliwki 
Podwieczorek: budyń (2,3) 
Kalorie: 966 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 ml 

06.01.2020 Poniedziałek 
 
 
 

DZIEŃ WOLNY 
ŚWIĘTO TRZECH 

KRÓLI 

Gramatura 
 

31.12.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
pasta z kurczaka 
kakao na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: porowa zabielana śmietaną (1,3) 
II Danie: kotlet mielony (2,4) 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty białej 
Kompot: z truskawek (7) 
Podwieczorek: biszkopt (2) 
Kalorie: 1574 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 

200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
10 g  

 

07.01.2020 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
szynka 
kawa inka na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: kapuśniak z kiszonej kapusty (1,3) 
II Danie: filet duszony z indyka 
kasza jaglana 
Surówka: z marchwi i jabłka 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: kisiel 
Kalorie: 939 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 g 

01.01.2020 Środa  

 
 

DZIEŃ WOLNY 

NOWY ROK 

Gramatura 
 

08.01.2020 Środa  
I Śniadanie: chałka z masłem i miodem (2,3,4) 
płatki owsiane na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: marchewka 
Zupa: pieczarkowa z makaronem 
zabielana śmietana (1,3) 
II Danie: gołąbki z mięsem i ryżem 
w sosie pomidorowym (2,3,4) 
ziemniaki 
Kompot: z truskawek (7) 
Podwieczorek: budyń 
Kalorie: 1191 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
 

100 g 
200 ml 
100 ml 



02.01.2020 Czwartek 
I Śniadanie: chałka z masłem i miodem (2,3,4,8) 
płatki owsiane na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: grochowa z kiełbasą (1) 
II Danie: łazanki z kapustą kiszoną 
i boczkiem (2) 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: budyń waniliowy (2,3) 
Kalorie: 1156 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
200 g 

 
200 ml 
100 ml 

09.01.2020 Czwartek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
polędwica drobiowa 
kakao na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: mandarynka 
Zupa: kalafiorowa z zieloną pietruszką 
zabielana śmietaną (1,2,3) 
II Danie: kotlet z piersi z kurczaka 
panierowany (2,4) 
ziemniaki 
Surówka:z kapusty pekińskiej 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: koktajl mleczno-owocowy (3,7) 
Kalorie: 1268 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
 

100 g 
100 g 

200 ml 
100 ml 

03.01.2020 Piątek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
ser gouda 
kawa inka na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: ogórkowa zabielana śmietaną (1,3) 
II Danie: racuchy polane musem 
truskawkowym (2,3,4,7) 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: koktajl mleczny z owocami (3,7) 
Kalorie: 1340 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
200 ml  
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
200 g 

 
200 ml 
100 g 

10.01.2020Piątek 
I Śniadanie: bagietka z masłem (2,3,4) 
ser gouda 
płatki kukurydziane na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: krupnik z kaszy jęczmiennej 
z zieloną pietruszką (1) 
II Danie: kotlet mielony rybny (2,4,5) 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty kiszonej 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopt (2) 
Kalorie: 988 kcal 

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

300 ml 
 

100 g 
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. 
 


