
 

JADŁOSPIS ŻŁOBEK 

04 – 08 styczeń 2021 roku 

PONIEDZIAŁEK 
 

Śniadanie 
Kawa zbożowa (5g) na mleku (200ml) 

Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 
pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 

Ser żółty (20g) 
Pasta z papryki (20g) 

Papryka (20g), sałata masłowa (5g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

II Śniadanie 
Półmisek owoców sezonowych (150g)  

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

 
Obiad 

Zupa z czerwonej soczewicy(250g) 
Ryż zapiekany z jabłkiem (150g) 

Kompot owocowy (200ml)  
 

Podwieczorek 
Karotka, brokuł z bułeczką tartą (150g) 

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

 
II Podwieczorek 

Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 
pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 

Kiełbasa żywiecka (20g)  
Jajko (20g) 

Sałata lodowa (20g), rzodkiewka (10g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

 

 

WTOREK 
 

Śniadanie 
Muesli z owocami (20g) na mleku(200ml) 
Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 

pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 
Szynka wieprzowa (20g) 

Pasta z pieczonych warzyw (20g) 
 Ogórek świeży(20g) 

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

 
II Śniadanie 

Półmisek owoców sezonowych (150g)  
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

Obiad 
              Rosół z makaronem(250g) 

Pulpeciki a ’la gołąbki w sosie 
pomidorowym (150g) 
Kasza gryczana (100g) 

Surówka z białej kapusty, marchewki, 
jabłka, cebuli i natki pietruszki (80g) 

 
Kompot owocowy (200ml)  

 
Podwieczorek 

Ciasto drożdżowe z jabłkami (125g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

II Podwieczorek 
Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 

pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 
Pasta z tuńczyka  (20g), 

Serek Almette (20g) 
Ogórek (20g), sałata lodowa (5g) 

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

ŚRODA 
 

ŚWIĘTO 
 

CZWARTEK 
 

Śniadanie 
Płatki kukurydziane  (20g) na mleku 

(200ml) 
Pieczywo pełnoziarniste , orkiszowe 

(35g) z masłem (5g) 
Domowa pieczeń z indyka (20g) 

Twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką 
(20g) 

Rzodkiewka (20g), ogórek  zielony (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

II Śniadanie 
Półmisek owoców sezonowych (150g) 

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

 
Obiad 

Barszcz czerwony z ziemniakami  (250g) 
Lasagne (150g) 

Surówka z kapusty pekińskiej, marchewki 
i jabłka (80g) 

Kompot owocowy (200ml)  
 

Podwieczorek 
 Kasza jaglana zapiekana z malinami 

(120g)  
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

II Podwieczorek 
Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 

pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 
Pasta z jajka, szczypiorku i rzodkiewki 

(20g) 
Ser wędzony (20g) 

Papryka żółta (20g), ogórek (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 

PIĄTEK 
 

Śniadanie 
Mleko do picia (200ml) 

Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 
pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 

Pasztet domowy (20g) 
Pasta z zielonego groszku (20g) 
Papryka (20g), rzodkiewka (20g) 

Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 
z miodem (200ml) 

 
II Śniadanie 

Półmisek owoców sezonowych (150g)  
Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 

z miodem (200ml) 
 

Obiad 
Zupa ogórkowa z ziemniakami (250g) 
Łosoś pieczony z warzywami i ziołami  

(150g) 
Ziemniaki (100g) 

Fasolka szparagowa (80g) 
Kompot owocowy (200ml)  

 
Podwieczorek 

Banan w cieście (120g) 
Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 

z miodem (200ml) 
 

II Podwieczorek 
Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 

pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 
Pasta z czerwonej fasoli  (20g)  

Szynka wieprzowa (20g) 
Rukola  (5g) 

Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 
z miodem (200ml) 

 
 
 
 


