
 

JADŁOSPIS ŻŁOBEK 

19.07.2021 – 23.07.2021 

PONIEDZIAŁEK 
 

Śniadanie 
Płatki jaglane (20g) na mleku (200ml) 

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

Szynka wiejska (20g) 
Pasta jajeczna (20g) 

Ogórek (20g), papryka (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 z młodej kapusty (250g) 

Naleśniki z białym  serem i malinami na 
gorąco (150g) 

Kompot owocowy (200ml)  
 

Podwieczorek 
Bruschetta z pomidorami, szynką i serem 

(150g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

II Podwieczorek 
Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 

pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 
Pasta z dorsza i warzyw (20g) 

Szynka z indyka (20g) 
Papryka (20g), rzodkiewka (20g) 

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

 

 

 

WTOREK 
 

Śniadanie 
Mleko do picia(200ml) 

Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 
pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 
Jajecznica na szynce i cebulce(70g) 

Sałata masłowa (10g) 
Pomidorki koktajlowe (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 krem z kalafiora z pestkami dyni 

(250g) 
Kotlet schabowy (120g) 

Puree marchewkowe (100g) 
Kapusta młoda duszona  (80g ) 

Kompot owocowy (200ml) 
 

Podwieczorek 
Świeżo wyciskany sok z marchewki, 

jabłka i malin  (200ml) 
Talarki gryczane i jaglane 

 
II Podwieczorek 

Pieczywo orkiszowe, razowe (35g) z 
masłem (5g) 

Pasta z pieczonych warzyw na oliwie z 
oliwek (20g), 
Pasztet(20g) 

Rzodkiewka (20g), ogórek kiszony (10g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

ŚRODA 
 

Śniadanie  
Płatki ryżowe(20g) na mleku (200ml) 
Pieczywo mieszane: pełnoziarniste, 

razowe, orkiszowe (35g) z masłem (5g) 
Pasta z szynki i ricotty  (60g) 

Polędwica sopocka (20g) 
Sałata lodowa (10g), papryka (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 pomidorowa z komosą ryżową (250g) 

Pierogi ruskie(150g) 
Marchewka tarta (80g) 

Kompot owocowy (200ml) 
 

Podwieczorek 
Pizza razowo-orkiszowa z pomidorami 

szynką i mozzarellą  
Woda mineralna/ napar owocowo-ziołowy 

z miodem(200ml) 
 

II Podwieczorek 
Chałka (35g) z masłem (5g) 

Twarożek (20g),  
Konfitura z czarnej porzeczki własnej 

produkcji 
Woda mineralna/napar  owocowo -ziołowy 

z miodem (200ml) 
 

CZWARTEK 
 

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

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

Ser żółty (20g), 
Szynka domowa (20g) 

Sałata masłowa (5g), papryka (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) 
Gyros z indyka pieczony (100g) 

Ryż (150g) 
Surówka z sałaty z jogurtem (80g) 

Kompot owocowy (200ml)  
 

Podwieczorek 
Koktajl owocowy na maślance (200ml) 

 
II Podwieczorek 

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

Pasta z tuńczyka (20g), 
Szynka drobiowa (20g)  

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

ziołowy z miodem (200ml) 
 
 

PIĄTEK 
 

Śniadanie 
Kakao (5g) na mleku (200ml) 

Pieczywo pełnoziarniste , orkiszowe (35g) z 
masłem (5g) 

Pasta z ciecierzycy, papryki i ziół (20g) 
Jajo na twardo (20g) 

Ogórek kiszony (20g), papryka (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) 
Kotlet rybny z dorsza (100g) 

Ziemniaki z koperkiem (150g) 
Marchewka z groszkiem (80g) 

Kompot owocowy (200ml) 
 

Podwieczorek 
Ciasto drożdżowe (150g)  

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

 
II Podwieczorek 

Pieczywo mieszane: pełnoziarniste, kajzerka 
orkiszowa (35g) z masłem (5g) 

Pasta z marchewki (20g) 
Polędwica sopocka (20g) 

Kiełki słonecznika (10g), papryka (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy z 

miodem (200ml) 
 

 
 
 
 


