
JADŁOSPIS OD 04.01.2021 DO 08.01.2021
Data Śniadanie II śniadanie Obiad

04.01.2021
poniedziałek

Kakao*7(120ml), pieczywo
pszenne*1 (30g), masło*7, 
ser żółty Gouda*3(10g), 
papryka czerwona(10g)

herbata z cytryną(120ml)

K  ajzerka   z masłem i
jajkiem na

twardo*3,7(30g),
herbata z

cytryną(150ml) 

Zupa z kapusty pekińskiej   
z ziemniakami*9(180g)

Makaron świderki*1,3 jogurtem i
twarogiem na słodko*7(150g), 

woda z sokiem malinowym(150ml)
05.01.2021

wtorek
Kawa Inka*1,7(120ml)

pieczywo mieszane*1(30g),
masło*7, pasta jajeczna z

majonezem*3,10(8g), 
rzodkiewka(8g) 

 herbata z cytryną(120ml)

Gruszka,
biszkopty*1

herbata z
cytryną(150ml)

Zupa grysikowa na rosole warzywnym 
z kaszą manną*1,9(180g)

Kotlecik z soczewicy*1,3(70g),
ziemniaki(100g), buraczki(60g),

kompot(150ml) 
06.01.2021

środa
07.01.2021
czwartek

Kakao*7(120ml) 
pieczywo pszenne*1(30g), 

masło*7, pasztet wegański z
papryką*1(8g),
pomidor(10g) 

herbata z cytryną i
miodem(120ml) 

Jabłko,  
bułka słodka
*1,3,7(30g) 

herbata z cytryną i
miodem(150ml)

Zupa pomidorowa z ryżem*9 
zabielana jogurtem*7(180g)

Naleśniki*1,3,7 z dżemem wiśniowym
niskosłodzonym(120g) kompot(150ml)

08.01.2021
piątek

Kawa Inka*1,7(120ml)
pieczywo mieszane*1(30g),

masło*7, twarożek ze
śmietaną*7 i

szczypiorkiem(10g),
 ogórek zielony(8g), 

herbata z cytryną(120ml)

Pomarańcza, c  iasto
drożdżowe z

jabłkami   naszego
wypieku*1,3,7

herbata z
cytryną(150ml)

Zupa krem z brokułów*9 z jogurtem
naturalnym*7 i grzankami

pszennymi*1,3(180g)

Fasolka po bretońsku Vege z 
pieczywem pszennym*1,3(150g), 

kompot (150ml) 
UWAGA! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25.10.2011 R
PODKREŚLENIEM ZAZNACZONE SA SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE 
ALERGIELUB REAKCJE NIETOLERANCJI
*ALERGENY:
1. Zboża zawierające gluten  2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Łubin
13. Mięczaki  14. Dwutlenek siarki
Kompot gotujemy z 4 składników: śliwek bez pestek, truskawek, czarnych porzeczek oraz jabłka
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie z przyczyn od nas nie zależnych po uprzednim po-
wiadomieniu. 

Usługi Gastronomiczne-Catering G.S. Markowscy Sebastian Markowski ul, Basztowa 76/5, 58-316 Wałbrzych, 
NIP: 886-285-79-26



JADŁOSPIS OD 11.01.2021 DO 15.01.2021
Data Śniadanie II śniadanie Obiad

11.01.2021
poniedziałek

Kakao*7(120ml), pieczywo
pszenne*1 (30g), masło*7, 

ogórek zielony(10g)
kiełbaska sojowa*1,3,6,9,10

(55g), ketchup*9
herbata z cytryną(120ml)

K  ajzerka*1 z
masłem*7 ser żółty

edamski*7(30g),
herbata z

cytryną(150ml) 

Zupa grochowa z ziemniakami*1,9 
z natką pietruszki(180g)

Ryż na mleku z puddingiem waniliowym
zapiekany z jabłkami i cynamonem*7(90g)

woda z sokiem malinowym(150ml) 
12.01.2021

wtorek
Kawa Inka*1,7(120ml)

pieczywo mieszane*1(30g),
masło*7, serek

śmietankowy*7(8g), 
rzodkiewka(8g) 

 herbata z cytryną i
miodem(120ml)

Jabłko,  
wafel ryżowy,

herbata z cytryną i
miodem(150ml)

Zupa jarzynowa*9 z kaszą jaglaną*1 
i natką pietruszki(180g)

Kotlet z jajka*1,3(75g), ziemniaki(100g),
kapusta czerwona(60g),

 kompot (150ml) 
13.01.2021

środa
Płatki śniadaniowe na

mleku*1,7(120ml), pieczywo
mieszane*1(30g), masło*7, 

pomidor, rzodkiewka, papryka
czerwona(10g),

 herbata owocowa(120ml)

Pomarańcza, 
jogurt owocowy

Mlekovita*7(110g)
herbata

owocowa(120ml)

Zupa ogórkowa*9 z ryżem, 
jogurtem naturalnym*7 (180g)

Pierogi leniwe *1,3,7 z masełkiem i bułką
tartą*1,3,7(120g), marchewka z ananasem i

jabłkiem(60g) kompot(150ml)
14.01.2021
czwartek

Kakao*7(120ml), pieczywo
pszenne*1 (30g), masło*7,
humus z ciecierzycy z pastą

tahini*5,11(8g), 
papryka czerwona(10g)

herbata z cytryną(120ml)

Banan, 
kisiel domowy

malinowy z
owocami*1(100g)

herbata z
cytryną(150ml)

Zupa pieczarkowa*9 z makaronem*1,3 
i natką pietruszki(180g)*1,9

Gulasz jarzynowy*1,3(95g), kasza
jęczmienna*1(100g), ogórek kiszony(60g),

kompot(150ml) 
15.01.2021

piątek
Kawa Inka*1,7(120ml),

pieczywo pszenne*1 (30g),
masło*7, smalec z fasoli białej 

z prażoną cebulą(8g), 
papryka czerwona(10g)

herbata z cytryną(120ml)

Rogalik*1,7 z
dżemem wiśniowym

niskosłodzonym
(30g), herbata z
cytryną(150ml)

Zupa kalafiorowa*9 z jogurtem
naturalnym*7(180g)

Pieczony pulpet sojowy*1,3,6(60g),
ziemniaki(100g), surówka z kapusty

kiszonej(60g), kompot(150ml)
UWAGA! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25.10.2011 R
PODKREŚLENIEM ZAZNACZONE SA SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE 
ALERGIELUB REAKCJE NIETOLERANCJI
*ALERGENY:
1. Zboża zawierające gluten  2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Łubin
13. Mięczaki  14. Dwutlenek siarki
Kompot gotujemy z 4 składników: śliwek bez pestek, truskawek, czarnych porzeczek oraz jabłka
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie z przyczyn od nas nie zależnych po uprzednim po-
wiadomieniu. 

Usługi Gastronomiczne-Catering G.S. Markowscy Sebastian Markowski ul, Basztowa 76/5, 58-316 Wałbrzych, 
NIP: 886-285-79-26


