
 

Jadłospis został opracowany  
przez Dietetyka klinicznego mgr Edytę Wołkanowską 

      

 
Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. 

 
 

MENU 21.11-25.11.2022 r. 

Dieta podstawowa  

Poniedziałek 
● Zupa brokułowa ze śmietanką i natką pietruszki (300ml) mleko 

● Indyk w sosie słodko-kwaśnym (100g), ryż (150g) surówka Colesław (100g), woda mineralna (250ml) 
jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Wtorek 

● Zupa pomidorowa z makaronem, śmietanką kokosową i natką pietruszki (300ml) pszenica  

● Placuszki warzywne z sosem tzatziki (300g), warzywa gotowane na parze posypane nasionami 

słonecznika (100g), woda mineralna (250ml) pszenica, mleko, jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Środa 

● Zupa z czerwonej soczewicy z natką pietruszki (300ml) 

● Filet z piersi kurczaka (100g), ziemniaki gotowane z koperkiem (150g), surówka z kapusty włoskiej, 

marchewki i cebulki (100g), woda mineralna (250ml) pszenica, jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Czwartek  
● Krupnik z ryżu z marchewką i natką pietruszki (300ml)  

● Kotlet jajeczny (100g), ziemniaki gotowane z koperkiem (150g), surówka z tartej marchewki i pora 

(100g), woda mineralna (250ml) pszenica, jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Piątek 
● Kapuśniak z ziemniakami i natką pietruszki (300ml) 

● Pulpeciki rybno-warzywne z pieca w sosie pomidorowym (100g), kasza kuskus (150g), surówka z 

selera, marchewki i jabłka z rodzynkami (100g) woda mineralna (250ml) pszenica, ryba, jaja, seler 

● Owoc sezonowy (100g) 

UWAGA:  w jadłospisach  zostały  oznaczone alergeny  poprzez podkreślenie, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1169/2011. Produkty 

wykorzystywane w naszej kuchni mogą zawierać śladowe ilości soi, migdałów, orzechów włoskich, laskowych, arachidowych, ziemnych lub 

pistacji.  



 

Jadłospis został opracowany  
przez Dietetyka klinicznego mgr Edytę Wołkanowską 

      

 
Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. 

 

 

MENU 21.11-25.11.2022 r 

Dieta bezmleczna, bezjajeczna  

 

Poniedziałek 

● Zupa brokułowa z natką pietruszki (300ml)  

● Indyk w sosie słodko-kwaśnym (100g), ryż (150g) surówka z białej kapusty, marchewki i oliwy z oliwek 

(100g), woda mineralna (250ml)  

● Owoc sezonowy (100g) 

Wtorek 

● Zupa pomidorowa z makaronem, śmietanką kokosową i natką pietruszki (300ml) pszenica  

● Wegańskie placuszki warzywne z sosem tzatziki z jogurtem kokosowym (300g), warzywa gotowane na 

parze posypane nasionami słonecznika (100g), woda mineralna (250ml) pszenica 

● Owoc sezonowy (100g) 

Środa 

● Zupa z czerwonej soczewicy z natką pietruszki (300ml) 

● Filet z piersi kurczaka (100g), ziemniaki gotowane z koperkiem (150g), surówka z kapusty włoskiej, 

marchewki i cebulki (100g), woda mineralna (250ml) pszenica 

● Owoc sezonowy (100g) 

Czwartek  
● Krupnik z ryżu z marchewką i natką pietruszki (300ml)  

● Kotlet z kalafiora (100g), ziemniaki gotowane z koperkiem (150g), surówka z tartej marchewki i pora 

(100g), woda mineralna (250ml) pszenica 

● Owoc sezonowy (100g) 

Piątek 
● Kapuśniak z ziemniakami i natką pietruszki (300ml) 

● Pulpeciki rybno-warzywne z pieca w sosie pomidorowym (100g), kasza kuskus (150g), surówka z 

selera, marchewki i jabłka z rodzynkami (100g) woda mineralna (250ml) pszenica, ryba, seler 

● Owoc sezonowy (100g) 
UWAGA:  w jadłospisach  zostały  oznaczone alergeny  poprzez podkreślenie, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1169/2011. Produkty 

wykorzystywane w naszej kuchni mogą zawierać śladowe ilości soi, migdałów, orzechów włoskich, laskowych, arachidowych, ziemnych lub 

pistacji.  



 

Jadłospis został opracowany  
przez Dietetyka klinicznego mgr Edytę Wołkanowską 

      

 
Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. 

 

MENU 21.11-25.11.2022 r 

Dieta bezglutenowa  

 

 

Poniedziałek 

● Zupa brokułowa ze śmietanką i natką pietruszki (300ml) mleko 

● Indyk w sosie słodko-kwaśnym (100g), ryż (150g) surówka Colesław (100g), woda mineralna (250ml) 
jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Wtorek 

● Zupa pomidorowa z bezglutenowym makaronem, śmietanką kokosową i natką pietruszki (300ml)  

● Bezglutenowe placuszki warzywne z sosem tzatziki (300g), warzywa gotowane na parze posypane 

nasionami słonecznika (100g), woda mineralna (250ml) mleko, jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Środa 

● Zupa z czerwonej soczewicy z natką pietruszki (300ml) 

● Bezglutenowy filet z piersi kurczaka (100g), ziemniaki gotowane z koperkiem (150g), surówka z kapusty 

włoskiej, marchewki i cebulki (100g), woda mineralna (250ml) jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Czwartek  
● Krupnik z ryżu z marchewką i natką pietruszki (300ml)  

● Bezglutenowy kotlet jajeczny (100g), ziemniaki gotowane z koperkiem (150g), surówka z tartej 

marchewki i pora (100g), woda mineralna (250ml) jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Piątek 
● Kapuśniak z ziemniakami i natką pietruszki (300ml) 

● Pulpeciki rybno-warzywne z pieca w sosie pomidorowym (100g), ryż (150g), surówka z selera, 

marchewki i jabłka z rodzynkami (100g) woda mineralna (250ml) ryba, jaja, seler 

● Owoc sezonowy (100g) 

UWAGA:  w jadłospisach  zostały  oznaczone alergeny  poprzez podkreślenie, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1169/2011. Produkty 

wykorzystywane w naszej kuchni mogą zawierać śladowe ilości soi, migdałów, orzechów włoskich, laskowych, arachidowych, ziemnych lub 

pistacji.  



 

Jadłospis został opracowany  
przez Dietetyka klinicznego mgr Edytę Wołkanowską 

      

 
Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. Zdjęcie własne wykonane w siedzibie firmy. 

 

MENU 21.11-25.11.2022 r 

Dieta wegetariańska  

 

 

Poniedziałek  

● Zupa brokułowa ze śmietanką i natką pietruszki (300ml) mleko 

● Biała fasola w sosie słodko-kwaśnym (100g), ryż (150g) surówka Colesław (100g), woda mineralna 

(250ml) jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Wtorek 

● Zupa pomidorowa z makaronem, śmietanką kokosową i natką pietruszki (300ml) pszenica  

● Placuszki warzywne z sosem tzatziki (300g), warzywa gotowane na parze posypane nasionami 

słonecznika (100g), woda mineralna (250ml) pszenica, mleko, jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Środa 

● Zupa z czerwonej soczewicy z natką pietruszki (300ml) 

● Tofu panierowane (100g), ziemniaki gotowane z koperkiem (150g), surówka z kapusty włoskiej, 

marchewki i cebulki (100g), woda mineralna (250ml) pszenica, jaja, soja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Czwartek  
● Krupnik z ryżu z marchewką i natką pietruszki (300ml)  

● Kotlet jajeczny (100g), ziemniaki gotowane z koperkiem (150g), surówka z tartej marchewki i pora 

(100g), woda mineralna (250ml) pszenica, jaja 

● Owoc sezonowy (100g) 

Piątek 
● Kapuśniak z ziemniakami i natką pietruszki (300ml) 

● Pulpeciki rybno-warzywne z pieca w sosie pomidorowym (100g), kasza kuskus (150g), surówka z 

selera, marchewki i jabłka z rodzynkami (100g) woda mineralna (250ml) pszenica, ryba, jaja, seler 

● Owoc sezonowy (100g) 

UWAGA:  w jadłospisach  zostały  oznaczone alergeny  poprzez podkreślenie, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1169/2011. Produkty 

wykorzystywane w naszej kuchni mogą zawierać śladowe ilości soi, migdałów, orzechów włoskich, laskowych, arachidowych, ziemnych lub 

pistacji.  


