
JADŁOSPIS 
 

Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

23.01.2023 r. 

 

Zupa krupnik z ziemniakami 

 

Kurczak z cukinią, papryką i pomidorami, ryż 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

 

 

Czy wiecie, że Istnieją ponad dwa tysiące odmian 

papryki. Każda z nich różni się od siebie barwą, 
kształtem, rozmiarem i przede wszystkim smakiem. 

 

2 WTOREK 

24.01.2023 

Zupa ogórkowa zabielana z koperkiem  

 

Naleśniki z serem i frużeliną wiśniową 

 

Kompot 

300 ml 

   

        3 szt 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

 

Mleko, jajko, 

gluten 

• Czy wiecie, że w robieniu naleśników na czas – ten 

rekord należy do właściciela restauracji w stanie 
Washington. W przepisowym czasie 

nieprzekraczającym 60 minut Rossowi McCurdy udało 
się zrobić 1092 naleśniki. Najwyższy podrzut 

naleśnikiem wykonano na wysokość 9,47 m 

 Najwięcej naleśników zjedzonych przez jednego 

człowieka to 855 szt. 

 3 ŚRODA 

25.01.2023 

 

Zupa szczawiowa z jajkiem 

 

Gołąbki bez zawijania z sosem pomidorowym, 

ziemniaki, buraczki 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

90g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, jajko, mleko 

 

Gluten, seler, 

jajko 

Czy wiecie, że dawniej szczaw nazywano cytrynową 

trawą, ze względu na kwaśny i cytrynowy posmak. 

Szczaw można spożywać na surowo, mrozić lub 
pasteryzować i kisić. Dawniej szczaw zajmował dużo 

poważniejsze miejsce w naszej kuchni i był niezwykle 
popularny. Zupa szczawiowa znana była już w 

średniowieczu. 

4 CZWARTEK 

26.01.2023 

Zupa minestrone z kapustą i szpinakiem 

 

Pyzy z sosem myśliwskim z pieczarkami, papryką i 

ogórkiem 

 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

2szt+140g 

 

200ml 

Seler 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Czy wiecie, że pyzy to owalne lub okrągłe kluski, 
które wykonuje się głównie na terenach Polski. 

Najbardziej znane są pyzy ziemniaczane, jednak w 
niektórych regionach spotkamy się także z pyzami 

drożdżowymi. Pyzy to potrawa charakterystyczna dla 

tradycyjnej kuchni polskiej. 

5 PIĄTEK 

27.01.2023 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Paluszki z fileta rybnego, ziemniaki puree z 

koperkiem, surówka żydowska 

 

Woda mineralna 
 

300ml 

 

90g+120g+80g 

 

200ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Czy wiecie, że Ostatnie badania przeprowadzone 

przez naukowców wykazały, że dieta ziemniaczana jest 

przydatna w poprawie pamięci. Po zjedzeniu 
porcji tłuczone ziemniaki, glukoza w ziemniaku dostaje 

się do organizmu, a po 15 minutach następuje 
poprawa funkcji pamięci. 

•  

 


