
                                          
JADŁOSPIS – styczeń 2020 

 
I tydzień 

07.01.2020 WTOREK 

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, jajecznica ze szczypiorkiem, herbata owocowa 

Obiad:  Ogórkowa lub Kapuśniak 

Spaghetti Bolognese,  surówka z białej kapusty/fasolka szparagowa 

lub 

Kotlet brokułowy, ryż jaśminowy, surówka z białej kapusty/fasolka szparagowa 

Podwieczorek: tost pełnoziarnisty z szynką, serem żółtym 

 

08.01.2020 ŚRODA 

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, parówki z szynki z wody, warzywa, kawa Inka 

Obiad: Pomidorowa z makaronem lub Szczawiowa z ziemniakami i jajkiem 

Kotlet schabowy, ziemniaki/kasza jęczmienna, kapusta zasmażana/sałatka „wiosenna” z 

sosem vinaigrette   lub 

Domowe pierogi ruskie, sałatka „wiosenna” z sosem vinaigrette 

Podwieczorek: domowy sernik 

 

09.01.2020 CZWARTEK 

Śniadanie: owsianka na mleku,  pieczywo mieszane, masło, polędwica sopocka, warzywa, 

herbata z miodem 

Obiad: krupnik lub pieczarkowa z makaronem 

Gulasz drobiowy, makaron świderki/kasza pęczak, marchewka z groszkiem/mizeria 

Lub 

Naleśniki z białym serem i jogurtem naturalnym z polewą z truskawek 

Podwieczorek: kręcone chrupki kukurydziane, owoc 

 

10.01.2020 PIATEK 

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, pasta jajeczna, warzywa, kakao 

Obiad: Rosół lub Żurek z ziemniakami i jajkiem 

Stripsy z miruny w płatkach kukurydzianych, ziemniaki/ryż basmati, surówka z kiszonej 

kapusty/mix warzyw gotowanych 

Lub 

Rissotto z warzywami, surówka z kiszonej kapusty/mix warzyw gotowanych 

Podwieczorek: domowe Brawnie 

 



 

II tydzień 

13.01.2020 PONIEDZIAŁEK 

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, szynka gotowana, warzywa, herbata owocowa 

Obiad: Zacierkowa lub Krem z groszku 

Pieczona szynka w sosie własnym, ziemniaki /kasza gryczana,  surówka z czerwonej 

kapusty/ brokuły gotowane z bułeczką tartą   Lub 

Domowe pierogi z kapustą i pieczarkami, surówka z czerwonej kapusty /brokuły gotowane z 

bułeczką tartą  

Podwieczorek: Hot – Dog z parówką z szynki , ketchup  

 

14.01.2020 WTOREK 

Śniadanie: ryż na mleku, kanapki z masłem i polędwicą drobiową, z warzywami, herbata z 

cytryną 

Obiad:  Ogórkowa lub  Krem z dyni  

Gołąbki po hiszpańsku (na odwrót), ziemniaki puree/ryż jaśminowy, ogórek kiszony 

Lub 

Racuchy z jabłkiem, sałatka owocowa 

Podwieczorek: domowe ciasto marchewkowe 

 

15.01.2020 ŚRODA 

Śniadanie: zapiekanka z żółtym serem i szynką, ketchup, herbata owocowa 

Obiad: Rosół lub Barszcz biały z ziemniakami i kiełbaską 

Nuggetsy z piersi kurczaka, sos pomidorowy, ziemniaki/ryż basmati, mizeria/fasolka 

szparagowa z bułką tartą  

lub  

Makaron sojowy z warzywami po chińsku 

Podwieczorek: domowa muffinka czekoladowa 

 

16.01.2020 CZWARTEK 

Śniadanie:  pieczywo mieszane, masło, salami, warzywa, herbata z cytryną 

Obiad:  Pomidorowa z ryżem lub krupnik z kaszą pęczak 

Pieczone pałki kurczaka, ziemniaki puree/kasza jęczmienna, buraczki na zimno/marchewka 

baby   Lub 

Domowe pierogi z białym serem i jogurtem 

Podwieczorek: jogurt naturalny, owoc 

 

17.01.2020 PIĄTEK  

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką, warzywa, 

herbata owocowa 

Obiad: Kalafiorowa lub Fasolowa 
Paluszki rybne 100% frosta,  ziemniaki puree/ryż basmati, surówka z kiszonej kapusty/mix 

warzyw 

lub 

Ryż z warzywami grillowanymi, surówka z kiszonej kapusty/mix warzyw 

Podwieczorek: naturalny Mus owocowy, ciasteczka bebe  



 

 

 

III tydzień 

 

20.01.2020 PONIEDZIAŁEK 

Śniadanie:  kasza jaglana na mleku, pieczywo mieszane, masło, polędwica z indyka, 

warzywa, herbata owocowa 

Obiad:  Jarzynowa lub Kapuśniak 

Eskalopki z piersi kurczaka w sosie pieczarkowym, kopytka/ryż jaśminowy, mix sałat z 

sosem vinaigrette/kalafior gotowany    Lub 

Kopytka z sosem z pieczarek, mix sałat (sałata, roszponka, rukola, szpinak) z sosem 

vinaigrette/kalafior gotowany 

Podwieczorek: jogurt naturalny z musli, Banan  

 

21.01.2020 WTOREK 

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, frankfurterki z wody, ketchup, ser żółty, warzywa 

Obiad: Barszcz ukraiński lub Ogórkowa 

Pierś kurczaka w cieście naleśnikowym, ziemniaki puree/ryż kolorowy, marchewka w 

talarkach z ziołami/mizeria 

Lub 

Kaszotto z warzywami, marchewka w talarkach z ziołami/mizeria 

Podwieczorek: domowe ciasto z dyni 

 

22.01.2020 ŚRODA 

Śniadanie: tosty z żółtym serem i wędliną , warzywa, herbata owocowa 

Obiad: Barszcz biały z ziemniakami i jajkiem lub minestrone  

Bitki wieprzowe w sosie własnym, makaron/kasza gryczana, buraczki na ciepło/ogórek 

kiszony   lub 

Ratatuj warzywne, makaron/kasza gryczana, buraczki na ciepło/ogórek kiszony 

Podwieczorek: domowe ciasto Murzynek 

 

23.01.2020 CZWARTEK 

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, pasztet drobiowy, ogórek kiszony, herbata 

Obiad: Rosół lub Szczawiowa z ziemniakami i jajkiem 

Domowe krokiety z mięsem,  mizeria/mix warzyw na parze 

Lub 

Placki ziemniaczane, mizeria/mix warzyw na parze 

Podwieczorek: kluski leniwe z masłem i bułeczką tartą 

24.01.2020 PIĄTEK 

Śniadanie: zacierki na mleku, pieczywo mieszane , masło, ser żółty, warzywa, herbata 

Obiad: Żurek lub kalafiorowa 

Ryba w panierce z płatków kukurydzianych, ziemniaki puree, mix sałat z sosem vinaigrette 

Lub 

Makaron z truskawkami i jogurtem naturalnym 

Podwieczorek: domowe ciasto drożdżowe z dżemem truskawkowym  



 

 

 

IV tydzień 

27.01.2020 PONIEDZIAŁEK 

Śniadanie: płatki kukurydziane z mlekiem, kanapki z serkiem Almette, warzywa, herbata  

Obiad: Krupnik z kaszą pęczak lub grochowa 

Pieczony indyk w sosie własnym, ryż basmati/kasza bulgur, groszek zielony na ciepło, 

surówka z buraczków  lub  

Pyzy ziemniaczane z cebulką i szczypiorkiem, groszek zielony na ciepło/surówka z 

buraczków  

Podwieczorek: Rogal maślany, owoc  

 

28.01.2020 WTOREK 

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, szynka drobiowa, warzywa, herbata z cytryna 

Obiad: Jarzynowa lub Rosół 

Gulasz drobiowy, kasza perłowa/makaron rurki, mix sałat z sosem vinaigrette/jarzynka 

szpinak       Lub 

Naleśniki z białym serem i jogurtem naturalnym, sałatka owocowa 

Podwieczorek: Soczek naturalny , chrupki kukurydziane 

 

29.01.2020 ŚRODA 

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, parówki z wody, warzywa, herbata owocowa  

Obiad: Kapuśniak lub Fasolowa 

Nuggetsy z piersi kurczaka, sos tzatziki,  ziemniaki puree/ryż  basmati, mizeria/buraczki 

gotowane 

lub 

Ryż zapiekany z jabłkiem i z (cynamonem na życzenie), sałatka owocowa 

Podwieczorek: sałatka owocowa, biszkopty 

 

30.01.2020 CZWARTEK  

Śniadanie: pieczywo mieszane, masło, kiełbasa krakowska, warzywa, herbata owocowa 

Obiad: Pomidorowa z ryżem lub Koperkowa 

Kotlet schabowy, ziemniaki/kasza jęczmienna/kapusta na ciepło/sałatka „wiosenna”  

lub  

Pulpety warzywne w sosie pomidorowym, ziemniaki/kapusta na ciepło/sałatka „wiosenna”  

Podwieczorek: domowa muffinka,  

 

31.01. 2020 PIATEK 

Śniadanie: chałka, masło, dżem truskawkowy niskosłodzony, kakao 

Obiad: Kalafiorowa lub Ogórkowa  

Filet z ryby, ryż basmati/ziemniaki pieczone, surówka z kiszonej kapusty/mix warzyw 

Lub 

Spaghetti Napoli, mix warzyw 

Podwieczorek: bułeczka wieloziarnista z szynką i warzywami 

 


