
Śniadania 

22-26.05.2023r. 

Poniedziałek 22.05 Wtorek 23.05 Środa 24.05 Czwartek 25.05 Piątek 26.05 

 Płatki ryżowe na 
mleku, orzechy mix, 
morele suszone 

 Parówki cielęce, 
kiełbaska biała 
cienka, keczup, 
musztarda 

 Pieczywo: chleb 
słonecznikowy, chleb 
żytni, bułka z dynią 

 Dodatki do 
pieczywa: masło, ser 
żółty, wędliny, serek 
wiejski 
wysokobiałkowy (w 
wazie), masło 
orzechowe, miód 

 Warzywa: ogórek 
zielony, pomidor, 
rzodkiewka 

 Owoce: kiwi, banan 

 Napoje: kakao, 
herbata zielona 

 Kaszka manna na 
mleku, czekolada 
gorzka 

 Jajecznica ze 
szczypiorkiem 

 Pieczywo: Chleb 
wieloziarnisty, bułka 
kajzerka, bułka z 
dynią 

 Dodatki do pieczywa: 
masło, ser żółty, 
wędliny, serek 
twarożkowy, powidła 
śliwkowe 

 Warzywa: ogórek 
zielony, roszponka, 
pomidorki 
koktajlowe, kiełki 

 Owoce: gruszka, 
jabłko 

 Napoje: herbata 
hibiskusowa, kawa 
inka 

 Płatki owsiane 
gotowane z 
siemieniem lnianym, 
na mleku, sos 
jagodowy 

 Pieczywo: chleb 
baltonowski pszenno 
żytni, chleb graham ze 
słonecznikiem, bułka 
wieloziarnista 

 Dodatki do pieczywa: 
masło, ser żółty, 
wędliny, serek 
twarożkowy, 
camembert, kabanosy, 
powidła 

 Warzywa: rukola, 
pomidor, ogórek 
zielony, pomidor, 
awokado 

 Owoce: jabłko, 
winogrono 

 Napoje: herbata czarna 
z cytryną 

 Mleko, musli orzechowe, 
pestki dyni i słonecznika 
mix., czekolada 

 Koktajl truskawka-
brzoskwinia (z puszki) + 
siemię lniane, awokado, 
na jogurcie  

 Pieczywo: Chleb 
staropolski, chleb 
wieloziarnisty, bułka 
sojowa 

 Dodatki do pieczywa: 
masło, ser żółty, wędliny, 
masło orzechowe, pasta 
twarogowa z rzodkiewką, 
szczypiorkiem, oliwą; miód 

 Warzywa: sałata masłowa, 
rzodkiewka, pomidor, 
cebula czerwona, 
kalarepka 

 Owoce: kiwi, winogrono 

 Napoje: herbata zielona,   

 Płatki jaglane na mleku, 
ananas z puszki 

 Jajko na miękko, sos 
czosnkowy 

 Budyń 

 Pieczywo: chleb z 
sezamem, chleb żytni, 
bułka grahamka ze 
słonecznikiem 

 Dodatki do pieczywa: 
masło, ser żółty, 
wędliny, serek fromage 
śmietankowy, powidła 
śliwkowe, twaróg 
wędzony w plastrach 

 Warzywa: suszone 
pomidory, roszponka, 
pomidorki koktajlowe, 
rzodkiewka, kalarepka 

 Owoce: melon, banan 

 Napoje: kakao, herbata 
hibiskusowa 

 

(jadłospis może ulec zmianie) 


