
Jadłospis 
                                      Tydzień: I 

Poniedziałek: 06.02 

Obiad: Zupa krupnik 

składniki: ziemniaki, kasza jęczmienna  (8%), wywar na bazie włoszczyzny 

w zmiennych proporcjach (marchew, por, seler, pietruszka) oraz porcji 

rosołowych, cebula, przyprawy w zmiennych proporcjach: liść laurowy, ziele 

angielskie, pieprz czarny, pieprz ziołowy, sól 

 

Bigos 

składniki: kapusta biała, kapusta kwaszona, łopatka wieprzowa, marchew, seler, 

pietruszka,  koncentrat pomidorowy 30% (4%) [pasta pomidorowa, woda, 

sól],cebula, przyprawy w zmiennych proporcjach: liść laurowy, ziele angielskie, 

pieprz czarny, pieprz ziołowy, sól 

Ziemniaki z wody  

składniki: ziemniaki surowe (98%), woda, sól sodowo potasowa 

 

Herbata koperkowa 

Alergeny: (1)(3)(6)(7)(9)(10) 

Deser: serek 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 07.02 

 

Obiad: Zupa ogórkowa 

 

składniki: ziemniaki, ogórki kiszone (9%), wywar na bazie włoszczyzny 

w zmiennych proporcjach (marchew, por, seler, pietruszka) oraz kości 

drobiowych, śmietana 18% tł., masło [śmietanka pasteryzowana] przyprawy w 

zmiennych proporcjach: majeranek, czosnek główka, liść laurowy, ziele 

angielskie, pieprz czarny, pieprz ziołowy, sól 

 

Kotlet mielony  

składniki: łopatka wieprzowa (60%), bułka tarta [mąka pszenna, 

mąka żytnia, woda, drożdże, sól], jaja kurze, mąka pszenna; olej rzepakowy; 

przyprawy w zmiennych proporcjach: pieprz czarny, pieprz ziołowy, czosnek 

granulowany, sól  

Kasza bulgur z masełkiem 

składniki: kasza bulgur 99%, masło (1%) 

Jarzynka z buraczków z cebulką i oliwą  

składniki: buraczki gotowane (99%), cebula,  przyprawy w zmiennych 

proporcjach: pieprz naturalny, kwasek cytrynowy, sól, oliwa  

 kompot owocowy 

 

Alergeny: (1)(3)(6)(7)(9)(10)(13) 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 

 

 



 

Środa 08.02 

 

Obiad: Zupa zacierkowa 

składniki: makaron zacierka, wywar na bazie włoszczyzny w zmiennych 

proporcjach (marchew, por, seler, pietruszka) oraz porcji rosołowych, cebula, 

natka pietruszki, przyprawy w zmiennych proporcjach: majeranek, liść laurowy, 

ziele angielskie, pieprz czarny, pieprz ziołowy, sól), 

Stek z cebulką 

składniki: łopatka wieprzowa (30%), mąka pszenna, olej rzepakowy, jaja, 

cebula, przyprawy w zmiennych proporcjach: pieprz czarny, pieprz ziołowy, 

czosnek granulowany, sól) 

Ziemniaki z wody  

składniki: ziemniaki surowe (98%), woda, sól sodowo potasowa 

Biała rzepa z kukurydzą, porem i śmietaną 

składniki: rzepa biała (80%), kukurydza z puszki (20%), por (5%), śmietana 

18% i jogurt naturalny typu greckiego (5%), przyprawy w zmiennych 

proporcjach: sól, pieprz ziołowy, pieprz naturalny,  

Deser: owoc 

Lemoniada owocowa 

Alergeny: (1)(2)(6)(7)(9)(10) 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 09.02 

 

Obiad: Zupa żur 

składniki: koncentrat zupy żur (10%), wywar na bazie włoszczyzny 

w zmiennych proporcjach (marchew, por, seler, pietruszka) oraz kości 

drobiowe, cebula, ziemniaki, przyprawy w zmiennych proporcjach: natka 

pietruszki, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny, pieprz ziołowy, papryka 

słodka, czosnek, sól 

 

Potrawka z kurczaka   

składniki: filet z kurczaka (80%), marchew, seler, pietruszka, papryka, olej 

rzepakowy, przyprawy w zmiennych proporcjach: pieprz czarny, papryka 

słodka,  pieprz ziołowy, czosnek granulowany, sól),  

Ryż na sypko  

składniki: ryż basmati (98%), woda, sól sodowo-potasowa  

Biała  kapusta z marchewką i majonezem 

składniki: kapusta biała (80%), marchew, jabłko, cebula, majonez, przyprawy : 

pieprz, sól, kwasek cytrynowy, cukier 

Herbata owocowa 

Deser: owoc 

 

Alergeny:  (1)(3)(6)(7)(9)(10) 

 

 

 Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 

 



  Piątek 10.02 

 

Obiad: Zupa jarzynowa 

składniki: wywar drobiowo warzywny na bazie następujących składników: 

porcje rosołowe , marchew, kapusta biała, fasola szparagowa, groszek zielony, 

kalafior, pietruszka korzeń, seler, cebula, sól sodowo potasowa, liść laurowy, 

ziele angielskie, pieprz czarny i ziołowy ,ziemniaki (22%), śmietana 18% 

tł.,(śmietanka, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancje zagęszczające: 

pektyny, kultury bakterii mlekowych) 

Kostka rybna zapiekana w piecu  

składniki: filet z mintaja (55%), mąka (pszenna, ryżowa, z gorczycy) , woda, 

olej rzepakowy, skrobia (kukurydziana, ziemniaczana) sól, drożdże, substancje 

spulchniające, przyprawy, białko jaja kurzego 

Ziemniaki gotowane 

składniki: ziemniaki surowe (99%), woda, sól sodowo potasowa 

Surówka z ogórka kiszonego z porem  

składniki: ogórek kiszony (80%), por (10%), jabłko (8%), majonez (2%), 

przyprawy: sól pieprz naturalny i ziołowy 

Deser: deser mleczny 

Kompot owocowy 

Alergeny: (1)(2)(3)(4)(6)(7)(9)(10) 

 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 

 

 



                       Tydzień II: 

 

Poniedziałek: 13.02 

 

Obiad: Zupa pieczarkowa  

składniki: wywar mięsno –warzywny, woda, porcje rosołowe, marchew, 

pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki, liść laurowy, ziele angielskie, 

sól sodowo potasowa, pieprz czarny i ziołowy, pieczarki, 

ziemniaki, śmietana 18% tł. natka pietruszki 

Gulasz z warzywami 

składniki: łopatka wieprzowa (60%), bułka tarta [mąka pszenna, 

mąka żytnia, woda, drożdże, sól], jaja kurze, mąka pszenna; olej rzepakowy; 

przyprawy w zmiennych proporcjach: pieprz czarny, pieprz ziołowy, czosnek 

granulowany, sól  

Sałata masłowa ze szczypiorkiem i śmietaną 

składniki: sałata masłowa (95%), szczypior (10%), śmietana 18% (5%), 

przyprawy: sól pieprz naturalny i ziołowy 

Kasza bulgur z masełkiem  

składniki: kasza bulgur (99%), masło (1%) 

Kompot owocowy 

Alergeny: (1)(3)(6)(7)(9)(10)  

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 14.02 

 

Obiad: Zupa pomidorowa z ryżem i śmietaną  

składniki: ryż basmati, wywar na bazie włoszczyzny w zmiennych proporcjach 

(marchew, por, seler, pietruszka) oraz kości drobiowych, koncentrat 

pomidorowy 30% (4%) [pasta pomidorowa, woda, sól], śmietana 18% tł., 

cebula, przyprawy w zmiennych proporcjach: natka pietruszki, liść laurowy, 

ziele angielskie, papryka słodka, czosnek, pieprz czarny, pieprz ziołowy, sól 

 

Kotlet pożarski 

składniki: łopatka wieprzowa (45%), udziec z indyka (45%), mąka pszenna, 

bułka tarta[mąka pszenna, mąka żytnia, woda, drożdże, sól] olej rzepakowy, 

jaja, przyprawy w zmiennych proporcjach: pieprz czarny, pieprz ziołowy, 

czosnek granulowany, sól 

Ziemniaki z wody  

składniki: ziemniaki surowe (98%), woda, sól sodowo potasowa),  

 

Kapusta a la kalafior 

składniki: biała kapusta (96%); bułka tarta [mąka pszenna, mąka żytnia, woda, 

drożdże, sól], masło,  przyprawy w zmiennych proporcjach: pieprz naturalny, 

sól 

Kompot owocowy 

 

Alergeny: (1)(3)(6)(7)(9)(10)(13) 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 



Środa 15.02 

 

Obiad: Zupa buraczkowa z ziemniakami i śmietaną  

składniki: wywar drobiowo warzywny na bazie następujących składników: 

porcje rosołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, natka pietruszki, buraki 

gotowane (5%), śmietana 18%,  liść laurowy, ziele angielskie, sól sodowo -

potasowa, pieprz czarny i ziołowy 

Bitka schabowa w sosie musztardowym 

składniki: schab (80%), musztarda (5%), marchew, seler, korzeń pietruszki, 

śmietana 18%olej rzepakowy,  sól sodowo-potasowa, pieprz czarny i ziołowy, 

bazylia, oregano, czosnek, majeranek, zioła prowansalskie 

Kasza jęczmienna 

składniki: kasza jęczmienna (98%), woda, sól sodowo-potasowa  

Sur. z kapusty pekińskiej z marchewką z sosem majonezowo – jogurtowym 

składniki: kapusta pekińska (75%), marchew (5%), por (1%), majonez, jogurt 

typu greckiego, przyprawy w zmiennych proporcjach: pieprz naturalny, sól 

 

Alergeny: (1)(3)(6)(7)(9)(10) 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Czwartek 16.02 

 

Obiad: Zupa rosół z zacierką i zieleniną 

składniki: makaron (6%) [mąka pszenna makaronowa], wywar na bazie 

włoszczyzny w zmiennych proporcjach: marchew, por, seler, pietruszka, cebula 

oraz porcji rosołowych,  przyprawy w zmiennych proporcjach: natka pietruszki, 

liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny, pieprz ziołowy, sól 

Udo z kurczaka pieczone  

składniki: udo z kurczaka (99%), olej rzepakowy, przyprawy w zmiennych 

proporcjach: pieprz czarny, papryka słodka,  pieprz ziołowy, czosnek 

granulowany, sól 

Ziemniaki z wody 

składniki: ziemniaki surowe (98%), woda, sól sodowo potasowa 

 

Mini marchew 

składniki: mini marchew (96%), masło [śmietanka pasteryzowana], bułka tarta 

[mąka pszenna, mąka żytnia, woda, drożdże, sól], sól 

 

Deser: deser mleczny 

Lemoniada owocowa,  

Alergeny: (1)(6)(7)(9)(10) 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 

 

 



Piątek 17.02 

 

 

Obiad: Zupa z soczewicy 

składniki: ziemniaki, soczewica czerwona, wywar na bazie włoszczyzny 

w zmiennych proporcjach (marchew, por, seler, pietruszka) oraz porcja 

rosołowa, cebula,  natka pietruszki, przyprawy w zmiennych proporcjach: 

majeranek, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny, pieprz ziołowy, sól 

Kotlet rybny z pieca  

składniki: filety rybne (44%), mąka pszenna, sos [woda, ser 1,7%, skrobia 

modyfikowana, mleko w proszku, oleje roślinne, pietruszka, sól, przyprawy 

(zawierające seler), laktoza, cukier, białka mleka, skrobia ziemniaczana, masło, 

serwatka w proszku, barwnik: karoteny], oleje roślinne [rzepakowy, 

słonecznikowy], woda, skrobia ziemniaczana, sól, przyprawy 

Ziemniaki z wody   

składniki: ziemniaki surowe (98%), woda, sól sodowo potasowa  

Surówka z kapusty kiszonej z marchewką 

składniki: kapusta kwaszona (80%),  marchew, cebula, olej rzepakowy, natka 

pietruszki, przyprawy w zmiennych proporcjach: sól, pieprz ziołowy, pieprz 

naturalny, cukier 

Kompot  

Deser: deser mleczny 

Alergeny: (1)(2)(3)(4)(6)(7)(9)(10) 

 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w jadłospisie 

 

 

 

 



 


