
JADŁOSPIS 
 

Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

20.03.2023 r. 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami i koperkiem, 

zabielana 

 

Naleśniki z jabłkiem i polewą waniliowo-jogurtową 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

 

3 szt 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

 

Jajko, gluten, 

mleko 

 

 

Czy wiesz, że: Kiedyś uważano, że określenie 

NALEŚNIK z całą pewnością pochodzi od 

prasłowiańskiego połączenia *na lěsě < *lěsa 'krata 
lub plecionka z prętów czy gałązek'. Pierwotnie 

NALEŚNIK byłby zatem rodzajem placka pieczonego na 
kracie (np. zawieszonej nad ogniem czy umieszczonej 

pod paleniskiem lub obok niego). 

2 WTOREK 

21.03.2023 

Zupa jarzynowa 

 

Kotlet mielony, ziemniaki, surówka wiosenna z 

białej kapusty z marchewką, kukurydzą i ogórkiem 

zielonym 

Kompot owocowy 

 

300 ml 

   

    

90g+120g+60g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Gluten, mleko, 

jajka 

• Czy wiesz, że: Pierwsze wzmianki o mielonym, a 

raczej siekanym, można znaleźć w XIX-wiecznych 
książkach kucharskich. Prototyp dzisiejszego sznycla 

powstał z pieczeni zrazowej, którą przepuszczano 
przez maszynkę wraz z namoczoną bułką. Tak 

powstałą masę łączono z jajkiem, przysmażoną 

cebulką i solą. 

 3 ŚRODA 

22.03.2023 

 

Rosół z włoszczyzną makaronem i zieloną 

pietruszką 

 

Pyzy drożdżowe z sosem mięsno-warzywnym z 

cukinią, papryką i pomidorami 

 

Woda mineralna 

 

300 ml 

 

2szt+240g 

 

200 ml 

Seler, gluten, jajko 

 

 

Jajko, gluten, seler 

Czy wiesz, że: Rosół był kiedyś gotowany z kapłona, 

czyli koguta. Czasami przyrządzało się ją też z 

baraniny, a na Górnym Śląsku z gołębi. Rosół ma 
długą tradycję, opisano go już w pierwszej polskiej 

książce kucharskiej (wydanej w roku 1682). Książkę 
ten napisał wielki kuchmistrz Stanisław Czerniecki. 

4 CZWARTEK 

23.03.2023 

Zupa pomidorowa z makaronem  

 

Schab w sosie własnym, kasza jęczmienna, ogórek 

kiszony 

 

Sok owocowy 

 

300ml 
 

80g+120g 

+80g 

 

200ml 

Seler, gluten, 

jajko, mleko 

 

 Gluten  

Czy wiesz, że: W sklepach można kupić trzy rodzaje 
kaszy jęczmiennej: kaszę  pęczak (jest to całe 

wypolerowane ziarno jęczmienia), kaszę perłową – 
tzw. mazurską (w tym przypadku ziarno pocięto na 

mniejsze kawałki i wypolerowano), oraz kaszę łamaną 

– tzw. wiejską (ziarna pocięto na mniejsze kawałki, 
ale nie poddano polerowaniu). 

5 PIĄTEK 

24.03.2023 

Zupa barszcz ukraiński 

 

Makaron z mąki durum z tuńczykiem z pomidorami 

świeżymi ziołami 

 

Woda mineralna 

300ml 

 

120g+120g 

 

200ml 

Seler , mleko 

 

Mleko, gluten, 

jajko 

• Czy wiesz, że: Tuńczyk jest bardzo niskokaloryczny, 

co sprawia, że jest to pokarm prawie całkowicie 
białkowy. 85 gramów gotowanego tuńczyka 

żółtopłetwego ma około 25 gramów białka i tylko 110 
kalorii. Jest to również dobre źródło witamin z grupy B, 

a także minerałów takich jak magnez, fosfor i potas. 

 


