Sp. Zo. o.

4 Pory Smaku

Śniadanie

Płatki kukurydziane na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), z serem żółtym, miód, z
warzywami (pomidor, ogórek)
herbata owocowa

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ) z serem żółtym , pasta jajeczna
(jaja, sól, pieprz, majonez, szczypiorek), z
warzywami (pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytl)'ną i cukrem

Jadłospis

Obiad

Ryż z jabłkiem (ryż biały, jabłko, cynamon, śm ietana),
Kompot owocowy
(woda, śl iwka, truskawka, porzeczka, cukier)

Makaron po meksykańsku (szynka gotow. mielona,
czerwona faso la, kukurydza, cebula czerwona,
koncentrat pomidorowy, pomidory, groszek zielony,
makaron penne).
Kompot owocowy
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

li danie

na okres od dnia 5.04.2021 do dnia 9.04.2021

I danie

Barszcz czerwony (korpus drobiowy,
buraki, marchew, pietruszka, seler, sól,
pieprz, li ść laurowy, ziele angielskie,
lubczyk, pietruszka).

Podwieczorek

Jabłko

Herbatniki

Budyń

Chrupki kukurydziane

masło, drożdże,

Ciasto drożdżowe z
rodzynkami (mąka
pszenna, mleko, jajko,

rodzynki). Woda
niegazowana

Banan
Biszkopty

podpis Dietetyka Wykonawcy

Kopytka marchewkowe (ziemniaki, mąka pszenna,
mąka ziemniaczana, jajko, marchew), Surówka coleslaw
(biała kapusta, olej, majonez, sól, pieprz).
Kompot owocowy
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

Gulasz z szynki z warzywami (szynka wieprzowa, mąka
Zupa marchewkowa z makaronem
pszenna, śmieta na , marchew, pietruszka, seler, papryka,
(korpus drobiowy, mini marchewka,
pomidory).
pietruszka, cebula, natka pietruszki,
Ziemniaki gotowane.
makaron, sól, pieprz, li ść laurowy, ziele
Kompot owocowy
angielskie, lubczyk, pietruszka).
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

k i ełbasa,

Kapuśn i ak (korpus drobiowy, kapusta
kwaszona, pietruszka, ziemniaki,
boczek, marchewka, natka
pietruszki, seler)

Kasza kukurydziana na mleku
Krupnik jaglany (korpus drobiowy,
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
marchew, pietruszka, seler, por,
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
ziemniaki, kaszajaglana, sól, pieprz, liść
kiełbasą drobiową) z serem żółtym , twarożek (ser
laurowy, ziele angielskie, lubczyk,
bia ły, ś mieta na, szczypiorek), z warzywami (pomidor,
pietruszka).
ogórek),
herbata owocowa

Ul. Krzemionki 7a
20-314 Lublin

Lp.

1

2

3

4

5

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), pasta z tuńczyka (tuńczyk, jaj~,
sól, pieprz, majonez), serem żółtym z warzywami
(pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Zupy doprawiane są przyprawami i ziołami : sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, lubczyk.
··· ···· ··· ·· ······ ··· ··· ··· ··· ··· ···· ·· ····
podpis osoby upoważnionej od Wykonawcy

Urozmaicenie
dziennego

posiłku porcją

ogórka

ow oców lub
warzyw

Słupki

marchw i

Winogron

Słupki

Jabłko

4 Pory Smaku

Śniadanie

!-.~n ap!, i (p ico} ,\ o: pszenne, razowe, sitkowe) 1.
m;islem i w~dliną (sopocką . kicłba,ą krakows ką.
). '/ sen::m żółt y m , d żem .
hcrba,,1 czarna z cytry n ą I cul..r.:m
Kawa z bożowa na mleku
k •llrnpki (pit:C/)WO: 1>szenne, razowe, sitkowe) z
,,.,, ,Iem i wcc11 i ną (sopock,). k 1t' łba sa krakowską..
kicfo asą dro b iową ) z sere m żółty m . z warzywami
( pomidor. ogór.:k),
herbata owocowa

kic! h a ,ą <lroh i ową

Sp.Z o. o.
Ul. Krzemionki 7a
20-314 Lublin
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li danie
-

bułka

_

(lile,t z ku ,c.:aka, udk_o,
pszenna,
JaJko. so l, pieprz). Ryz biały.
Marchewka z grosz ki en1.
Kompot owocowy
truskawka. porzeczka, cukier)

Spaghetti bolognese (szynka gotow. mielona. marchew.
piet ru szka, seler, po mido ry, przyprawy, hazyli a,
makaron spaghetti),
Komrot owocowy
(,,oda. ~li,~ka.~·uskawka: porz~czka, c~~er) __ _

-

na okres od dnia 12.04.2021 do dnia 16.04.2021

I danie
-

-
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śliwka,

ś li wka ,

podpis Dietetyka Wykonawcy

Muffiny (mąka pszenna,
mleko, jaja. o lej. proszek
do pieczenia)
I
Woda niegazowana

Bitka wit:przowa (szynka, przyprawy) w sosie, kasza
jęczmienna, fasolka szparagowa
Kompot owocowy
tru skawka, porzeczka, cukier)

I

(woda,

Kalalio10wa (korpus drobiowy, marchew, :
pietru szka. seler. kiil afior, 7icmniaki ,
só l. pieprz, li ść laurowy. ziele
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/ masłem i wędliną (so pocką. kiełbasą krakowską. 1
, kidbasą drobiową ). L serem żółtym , pasta drobiowa
I
(filet z kurczaka. włoszczyzna. przyprav.'y ). z
warzywami tpomidor, ogórek)
~
herbata owocowa
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r ~aa,,,i::::;;;~;•;.~:;:~: ,.~,~,
I

l

/ 5 /
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- ·- - - -- - - - - ---+----- - - --+-----------Pulpet rybny (ryba filet,
jajko. mąka pszenna. bułka pszenna, olt:j) w sosie
greckim (marchew, seler, por, pietruszka, koncentrat
Jabłko
½ Banana
pomidorowy, przyprawy). Ziemniaki gotowane.
Herbatniki
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, _cukier)
_
_ ___c__ _ _ _ _ __
___j_ _ _ _ _ __
_j

(woda,

_ _ __ _ _ J _ _ _ _

Pomidorowa z makaronem (korpus
I drobiowy, man.:hew, pietruszka. seler,
pomidory, śmietana. makaron muszelki,
sól, pieprz, li ść laurowy, ziele angielskie,
lubczyk, pietruszka)
_ _ _ _ _____L_ _ _ _ _ _ _ __

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką. kielb.:są krakowską.
kiełbasą drobi ową ), plastry jaj. serem żółtym z
warzywami (pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem

L . _ _ . i __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Zupy doprawiane są przyprawami i ziołami : sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, lubczyk.
podpis osoby upoważnionej od Wykonawcy

I

4 Pory Smaku

Śniadanie

i cukrem

-

--

•

--

-

Brokułowa (korpus drobiowy, marchew,
pietruszka, seler, ziemniaki, brokuły.
śmietana , sól, pieprz. liść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka).

Jadłospis

Obiad

---

•
li danie

-- ------- ---

Kurczak w sosie śmietanowo warzywnym
. (filet z .
kurczaka, broku ł, kalafior, marchew, śmietana, oleJ,
. b' ł
piprawy). ryz ia Y,
.
ompot owocowy
.
(woda. śhwka. tniskawka, porzeczka, cukier)

(woda,

śliwka,

Schab w sosie orientalnym (schab wieprzowy, koncentrat
pomidorowy, sok z ananasa, ocet, curry, cukier).
Kasza jęczmienna.
Bukiet warzyw (brokuł, kalafior, marchewka).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

I

na okres od dnia 29.03.2021 do dnia 2.04.2021

I danie

---

.Iarzvnowa (k·orpus d ro b .,owy. mare hew,
·. t
k
b k. t
pic rusz a, se Ier, u 1e warzyw.
śmietana, sól, pieprz, liść laurowy, ziele
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g
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kanapki (piecz) wo: pszenne, razowe, sitkowe) z
i

masłem
cytryną

z st:rcm żólt)'m, dżem.

herbata czarna z
_________
_

kidbasą drobiową),

wc;dliną ( sopock ą, kiełbasą krakowską,

- - - - - -- -

Sp.Z o. o.
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2
Kakao na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wi;dliną (sopocką, kiełbasą krakowską.
kidbasą drobiową) z serem żółtym. z warzywami
(pomidor. ogórek),
herbata owocowa

Podwieczorek

Kisiel marchewkowy
Chrupki kukurydziane

Jabłko

Biszkopty

3

Kluski leniwe (ziemniaki, ser biały, jajko, mąka
Ziemniaczanka (korpus drobiowy,
pszenna, mąka ziemniaczana, olej, masło) z masełkiem
marchew, pietruszka, seler, por,
i bułeczką, surówka koperkowa (marchewka, pietruszka,
ziemniaki, sól. pieprz, liść laurowy, ziele
jabłko, majonez, koperek),
angielskie, lubczyk, pietruszka).
Kompot owocowy
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

Chałka pieczona
Woda niegazowana

1- ------J - - -

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką. kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową) z serem żółtym, hummus
(ciecierzyca ziarno gotowane, czosnek, sok z cytryny.
przyprawy), z warzywami (pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Kotlet mielony (szynka wieprzowa, bułka tarta, jajko),
ziemniaki gotowane, surówka z marchewki i jabłka
(marchew, jabłko, cukier).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

Gruszka
Herbatniki
śliwka,

sałatą

podpis Dietetyka Wykonawcy

serem żółtym ,

½ kajzerki z wędliną,

4

Ogórkowa (korpus drobiowy, marchew,
pietruszka, seler, ogórki kiszone,
śmietana, sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka)

Makaron z owocami (makaron świdry, owoce).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)
(woda,

śliwka,

Kasza manna na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową), z serem żółtym , z warzywami
(pomidor, ogórek)
herbata owocowa

Pomidorowa z ryżem (marchew,
pietruszka, seler, por, pomidory, sól.
pieprz, liść laurowy, ziele angielskie,
lubczyk, pietruszka, śmietana , ryż biały)

(woda,

5

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), serem żółtym z warzywami
(pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytl)'ną i cukrem

Zupy doprawiane są przyprawami i ziołami : sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, lubczyk.
······· ·· ··· ··· ········ ··· ·· ·· ········ ·· ···
podpis osoby upoważnionej od Wykonawcy

Urozmaicenie
dziennego

posiłku porcją

owoców lub
warzyw

ogórka

Mandarynka

Słupki

Jabłko

marchwi

Cząstki pomarańczy

Słupki

-

-

--

--- - - -

i wędlimJ (sopocką. kiełbasą krakowską.
asą drob iową ). z serem żółtym, dżem,
herbata czarna z cytryną i cukrem

(pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z

--

Śniadanie

4 Pory Smaku
Sp. Zo. o.

kanap
masie
kic

-- -
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Lp.

l

2
kana p
masie
kiełbas

Kawa zbożowa na mleku
(pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
i wędliną (sopocką. kiełbasą krakowską.
drobiową ) z serem żółtym. z warzywam i
(pomidor. ogórek).
herbata owocowa

---

3

kanap (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) 7
masie
i wędliną (sopocką. k i ełbasą krakowską.
kiełbasi) lrobiową ) z serem żółtym, pasta jajeczna z
awok do (jaja. awokado. sól. pieprz. majonez,
szczyp iorck). z warzywami (pomidor. ogórek).
herbata czarna z cytryną i cukrem

-

4

Płatki _jaglane na mleku
kanap (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masie i wędliną (sopocką. kiełbasą krakowską.
kiełbasa l robiową ). pasta mięsna (szynka gotowana
mie lona. 1loszczyzna. przyprawy ). z serem żółtym. z
warzywami (pomidor. ogórek)
herbata owocowa

5

są

-

~

-

•
Jadłospis

Obiad

I

,-

--

Podwieczorek

Jabłko

li danie

na okres od dnia 22.03.2021 do dnia 26.03.2021

I danie
-----

Biszkopty

Kompot owocowy
_ _(woda. ś liwka. truskawka. porzeczka. cukier)

Kotlet drobiowy panierowany (filet drobiowy, jajko,
mąka pszenna, bułka tarta).
Ziemniaki gotowane.
Marchewka z groszkiem.
Kompot owocowy
truskawka. porzeczka, cukier)
śliwka,

-------

(woda.

Sok marchewkowoowocowy
Herbatniki

Ryż.

-

Kurczak curry (filet z kurczaka mleko kokosowe,
cebula. pietruszka. seler, papryka. kukurydza. curry, sok
z limonki. li ść kafiru. śmietanka).

1
+

dżemem

-

Urozmaicenie
dziennego

posiłku porcją

owoców lub
warzyw

ogórka

-

Cząstki pomarańczy

Słupki

Jabłko
śliwka,

Kopytka szpinakowe (ziemniaki, mąka pszenna, mąka
ziemniaczana, jajko, szpinak). surówka z marchewki i
jabłka (marchew, jabłko, cukier).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)
(woda,

½ kajzerki z

Kapuśniak (korpus drobiowy. kapusta
kwaszona. pietruszka. ziemniaki.
kiełbasa. boczek. marchewka. natka
pietruszki, seler)

Kiwi

-

Ciasto p iernikowe
(masło, jajko, cukier,
mleko, mąka pszenna,
soda, kakao).
Woda niegazowana

-

Zupa porowa (korpus drobiowy, por,
ziemniaki. marchew, pietruszka, seler,
sól. śmietana. pieprz).

śliwka,

Pulpety wieprzowe (szynka wieprzowa, mąka pszenna,
bułka pszenna, jajko), w sosie koperkowym (marchew,
pietruszka, seler, mąka pszenna, mleko, koperek). Kasza
gryczana. Surówka coleslaw (biała kapusta, olej,
majonez, sól, pieprz).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)
(woda,

śl iwka,

marchwi

Gruszka
Chrupki kukurydziane
(woda,

laurowy, majeranek, lubczyk .

Słupki

Pulpet rybny (ryba filet,
jajko, mąka pszenna, bułka pszenna, olej) w sosie
greckim (marchew, seler, por, pietruszka, koncentrat
pomidorowy, przyprawy). Ziemniaki gotowane.
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

liść

podpis Dietetyka Wykonawcy

Krupnik ryżowy (korpus drobiowy,
marchew, pietruszka. seler, por,
ziemniaki. ryż biały, sól, pieprz. liść
laurowy, ziele angielskie. lubczyk,
pietruszka).

.-

Rosół (porcje rosołowe. marchew.
pietruszka. cebula. por. makaron nitki.
sól. piepr7_ li ść laurowy. ziele angielskie.
lubczyk. pietruszka)

Zupa z zielonego groszku (korpus
drobiowy, zielony groszek, ziemniaki,
marchew, pietruszka, seler, sól.
śmietana . pieprz)

~

J

I

I

przyprawami i ziołami : sól, pieprz, ziele angielskie,

kanapk (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masie i wędliną (sopocką. kiełbasą krakowską.
kielba drobiową ). serem żółtym z warzywami
(pomidor. ogórek), plastry jaja.
1erbata czarna z cytryną i cukrem

Zupy doprawiane

... ··· ··· ··· ··· ··· ·· · ··· ··· ····· ·· ·· .. . .. . .
podpis osoby upoważnionej od Wykonawcy

4 Pory Smaku
Ul. Krzemionki 7a

Sp.Z o. o.
20-314 Lublin

Jadłospis

•

na okres od dnia 15.03.2021 do dnia 19.03.2021

•
Obiad
li danie

Kisiel
Chrupki kukurydziane

Podwieczorek

I danie

Potrawka z kurczaka z warzywami (filet z kurczaka,
marchewka, seler, groszek zielony, mąka pszenna,
śmietana), makaron świderki,
Kompot owocowy
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

Gruszka
Biszkopty

Śniadanie

Pomidorowa z ryżem (marchew,
pietruszka, seler, por, pomidory, sól,
pieprz, li ść laurowy, ziele angielskie,
lubczyk, pietruszka, śmietana, ryż biały)

Szynka pieczona (szynka wieprzowa, cebula, sól,
pieprz), Kasza jęczmienna .
Sałatka z buraka (burak, olej, cebula, papryka
konserwowa, jabłko, sól, pieprz).
Kompot owocowy
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

Lp.

1
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), z serem żółtym, serek owocowy
owoce), z warzywami (pomidor. ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem
Ziemniaczanka (korpus drobiowy,
marchew, pietruszka, seler, por,
ziemniaki, sól, pieprz, li ść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka).

biały,

2
Kakao
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ) z serem żółtym, z warzywami
(pomidor, ogórek),
herbata owocowa

Nóżka pieczona (udziec drobiowy,
przyprawy).
Ryż biały. Surówka coleslaw (biała kapusta, olej,
majonez, sól, pieprz).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

(ser

3

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ) z serem żółtym, pasta drobiowa
(filet z kurczaka włoszczyzna, przyprawy). z
warzywami (pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Zupa marchewkowa z makaronem
(korpus drobiowy, mini marchewka,
pietruszka, cebula, natka pietruszki,
makaron, sól, pieprz, li ść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka).

Makaron z serem (makaron świdry, ser biały) z okrasą.
Kompot owocowy
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

(woda,

śliwka,

Herbatniki

Jabłko

rodzynki). Woda
niegazowana

masło, drożdże,

Ciasto drożdżowe z
rodzynkami ( mąka
pszenna, mleko, jajko,

brzoskwiniowym

½ kajzerki z serkiem

4

Kasza manna na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką. kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), pasztet domowy, z serem żółtym ,
z warzywami (pomidor, ogórek)
herbata owocowa

Barszcz ukraiński (korpus drobiowy,
marchew, pietruszka, seler, buraki,
fasolka szparagowa, kapusta biała, sól,
pieprz, liść laurowy, ziele angielskie,
lubczyk, pietruszka)

podpis Dietetyka Wykonawcy

Żurek (zakwas z mąki żytniej i czosnku,
Kopytka (ziemniaki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana,
śmietana, kiełbasa, pieprz, sól,
jajko), surówka z pora (por, cebulka, olej).
ziemniaki, włoszczyzna, seler, liść
Kompot owocowy
laurowy, ziele angielskie, lubczyk,
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)
pietruszka).

5

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), serem żółtym z warzywami
(pomidor. ogórek), pasta z tuńczyka (tuńczyk, jaja,
sól, pieprz, majonez)),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Zupy doprawiane są przyprawami i ziołami : sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, lubczyk .
... ... ·· · ···· ·· ·· · ········ · ··· ·· · ····· · ····
podpis osoby upoważnionej od Wykonawcy

Urozmaicenie
dziennego

posiłku porcją

owoców lub
warzyw

Cząstki pomarańczy

Jabłko

ogórka

marchwi

Słupki

Słupki

Kiwi

Śniadanie

4 Pory Smaku
Sp. Zo. o.
Ul. Krzemionki 7a
20-314 Lublin

Lp.

Jadłospis

Obiad

śliwka,

śliwka,

śl iwka,

•

li danie

Kotlet mielony (szynka wieprzowa, bułka tarta, jajko),
z iemniaki gotowane, Buraczki zasmażane (buraki
ćwikłowe, przyprawy, mąka pszenna).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

(woda,

śliwka,

Podwieczorek

Budyń

Chrupki kukurydziane

Jabłko

Herbatniki

½ kajzerki z dżemem

Ciastko owsiane z
suszonymi owocarni
(płatki owsiane, masło,
mąka pszenna, jaja,
miód, proszek do
pieczenia, rodzynki,
morela, żurawiana) Woda
niegazowana

Gruszka
Biszkopty

podpis Dietetyka Wykonawcy

Pulpet rybny pieczony (filet, jajko, mąka pszenna,
bułka pszenna, olej), Surówka z kiszonej kapusty
(kapusta kiszona, marchewka, olej). Ziemniaki
gotowane.
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

(woda,

(woda,

Kluski śląskie z sosem (ziemniaki, mąka ziemniaczana,
jaja, woda). surówka z marchewki i jabłka (marchew,
jabłko, cukier).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

(woda,

Nuggetsy z kurczaka (filet z kurczaka, jaj ka, sól,
pieprz). Ryż curry. Surówka coleslaw (biała kapusta,
olej, majonez, sól, pieprz).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

Spaghetti bolognese (szynka gotow. mielona, marchew,
pietruszka, seler, pomidory, przyprawy, bazylia,
makaron spaghetti),
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)
(woda,

śliwka,

na okres od dnia 8.03.2021 do dnia 12.03.2021

•
I danie

1
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
m asłem i wędlin ą (sopocką, kiełbasą krakowską.
kiełbasą drobiową), z serem żółtym , miód, z
warzywami (pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem
Krupnik jaglany (korpus drobiowy.
marchew, pietruszka, seler, por,
ziemniaki, kasza jaglana, sól, pieprz, liść
laurowy, ziele angielskie, lubczyk,
pietruszka).

Rosół (porcje rosołowe, marchew,
pietruszka, cebula, por, makaron nitki,
sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie,
lubczyk, pietruszka)

Jarzynowa (korpus drobiowy, marchew,
pietruszka, seler, bukiet warzyw,
sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka).

2
Kawa zbożowa na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
m asłem i wędl iną (sopocką. kiełbasą krakowską.
kiełbasą drobiową ) z serem żółty m, z warzywami
(pomidor, ogórek),
herbata owocowa
Kapuśniak (korpus drobiowy, kapusta
kwaszona, pietruszka, ziemniaki,
ki eł basa, boczek, marchewka, natka
pietruszki, seler)

śm ietana ,

3

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędl iną (sopocką, kiełbasą krakowską.
kiełbasą drobiową ) z serem żółtym , pasta mięsna
(szynka gotowana mielona, włoszczyzna. przyprawy).
z warzywami (pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Brokułowa (korpus drobiowy, marchew,
pietruszka, seler, ziemniaki, brokuły,
ś mieta na, sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka).

4
Płatki ryżowe na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), dżem, z serem żółtym, z
warzywami (pomidor, ogórek)
herbata owocowa

5

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
m asłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), serem żółtym z warzywami
(pomidor, ogórek), pasta jajeczna (jaja, sól, pieprz,
majonez, szczypiorek),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Zupy doprawiane są przyprawami i ziołami : sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, lubczyk .
... ····· · ············ ······ ·· ··············
podpis osoby upoważnionej od Wykonawcy

Urozmaicenie
dziennego

posiłku porcją

ogórka

owoców lub
warzyw

Słupki

papryki

Cząstki pomarańczy

Słupki

marchwi

Jabłko

Słupki

Śniadanie

4 Pory Smaku

I

I

-

•

I danie

Jadłospis

(woda,

-

-

Ryż biały.

--

-

Kompot owocowy
truskawka, porzeczka. cukier)
śli wka.

ś liwka,

śliwka,

- -

Kluski leniwe (ziemniaki, ser biały, jajko, mąka
pszenna, mąka ziemniaczana, olej, masło) z masełkiem
i bułeczką, surówka koperkowa (marchewka, pietruszka,
jabłko, majonez, koperek),
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

(woda,

Pieczeń rzymska (szynka wieprz.. łopatka wieprz., bułka
tarta, jajko, cebulka, sól, pieprz), kasza pęczak,
warzywa gotowane (brokuł, kalafior, marchewka),
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

(woda,

Kurczak w sosie słodko kwaśnym (Kurczak, mąka
pszenna, śmietana. marchew. pietruszka, seler,
papryka).

li danie

--

5.03.2021
do dnia
od dnia 1.03.2021
- okres
~ - - -na
Obiad

śmietana .

Pomidorowa z makaronem (korpus
drobiowy, marchew, pietruszka, seler,
pomidory, śmietana, makaron
muszelki, sól, pieprz, li ść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka)

(woda,

śliwka,

Placki ziemniaczane (ziemniaki, mąka pszenna, cebula,
jajko, sól, olej), Surówka coleslaw (biała kapusta, olej,
majonez, sól, pieprz).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

Gulasz z szynki z warzywami (szynka wieprzowa, mąka
Ogórkowa (korpus drobiowy, marchew, pszenna, śmietana, marchew, pietruszka, seler, papryka,
pomidory).
pietruszka, seler, ogórki kiszone,
Kasza gryczana.
śmietana, sól, pieprz, liść laurowy, ziele
Kompot owocowy
angielskie, lubczyk, pietruszka)
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

Zupa grochowa (żeberka, marchew,
pietruszka, seler, groch, ziemniaki, sól,
pieprz. liść laurowy. ziele angielskie,
lubczyk, pietruszka).

Pejzanka (korpus drobiowy. marchew.
pietruszka. seler, por. ziemniaki. kapusta
biała. koncentrat pomidorowy.
sól. pieprz. li ść laurowy, ziele
angielskie. lubczyk, pietruszka).

1\

Płatki gryczane na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską.
kiełbasą drobiową ). pasztet domowy. z serem żółtym ,
z warzywami (pomidor. ogórek)
herbata owocowa

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i węd lin ą (sopocką. kiełbasą krakowską.
kiełbasą drobiową) z serem :tóltym, pasta z soczewicy
(soczewica ziarno gotowane. pomidory. ma sełko.
przypraw) '). z warzywanti (pomidor. ogórek).
hcrbata czarna z cytryną i cukrem

Płatki kukurydziane na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką. kiełbasą krakowską.
kiełbasą drobiową) z serem :tóltym, z warzywami
(pomidor. ogórek),
herbata owocowa

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną ( sopocką, kiclbasą krakowską.
Zacierka na jarzynach (korpus drobiowy.
kiełbasą drobiową ), z serem :tóltym, twaro:tek (ser
marchew. seler. pietruszka. por, broku ł.
kalafior. sól. pieprz, liść laurowy. ziele
biały, śmietana, s7czypiorck), z warzywami (pomidor,
ogórek).
angielskie. lubczyk. pietruszka).
herbata czarna z cytryn ą i cukrem

Sp. Zo. o.
Ul. Krzemionki 7a
20-314 Lublin

rLp. l

I
2

3

4

5

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką. kiełbasą krakowską.
kiełbasą drobiową), serem żółtym z warzywami
(pomidor. ogórek), Pasta z łososia (łosoś. jaja,
majonez, szczypiorek, przyprawy),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Podwieczorek

I

'

Urozmaice nie
dziennego

posiłku porcją

owoców lub
warzyw

Słupki

marchwi

papryki

Mandarynka

Jabłko

Słupki

Cząstki pomarańczy

---1--

z owocami
Biszkopty

-- -

Maślanka

+- - -

Jabłko

Chrupki kukurydziane

Kisiel marchewkowy
Herbatniki

Chałka pieczona
Woda niegazowana

Mandarynka
Biszkopty

··············· ······· ··· ······ ··· ···· · ···
podpis Dietetyka Wykonawcy

Zupy doprawian e są przyprawami i ziołami : sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, lubczyk.
... ········· ····· ······ ··· ····· ········ ····
podpis osoby upoważnionej od Wykonawcy

Śniadanie

4 Por y Sm aku
Sp. Zo. o.

I

Kakao
kanapk i (pieczy wo: pszenn e, razow e, sitkow e) z
ską,
masłe m i wędliną (sopocką, kiełbasą. krakow
, z
kiełbasą drobiową ). dżem, z sere m żółtym
warzyw ami (pomid or, ogórek )
herbat a owoco wa

kanapk i (pieczy wo: pszenne, razow e, sitkowe) z
ską.
m asłem i wędl iną (sopocką, kiełbasą krakow
mi ęsna
kiełbasą drobiową ) z serem żółtym , pasta
(szynk a gotowa na mielon a, włoszczyzna, przypr awy),
z warzyw ami (pomidor. ogórek ).
herbata czarna z cytryn ą i cukrem

Płatki jaglan e na mleku
kanapki (pieczy wo: pszenne, razow e, s itkowe ) z
ską.
masłe m i wędl iną (sopocką, kiełbasą krakow
ami
kiełbasą drobiową) z serem żółty m, z warzyw
(pomid or, ogórek ),
herbat a owoco wa

kanapk i (pieczy wo: pszenne, razow e, sitkow e) z
ską,
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakow
kiełbasą drobiową), z serem żółtym , serek
brzosk winiow y (ser biały, brzosk winie) , z warzywami
(pomid or, ogórek ),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Ul. Krzem ionki 7a
20-31 4 Lublin

Lp.

1

2

~

3

4

5

kanapk i (pieczy wo: pszenne, razow e, sitkow e) z
ską,
masłe m i wędl i ną (sopocką, kiełbasą krakow
ami
kiełbasą drobiową ), serem żółtym z warzyw
(pomid or, ogórek ), pasta jajeczn a (jaja, sól, pieprz,
majonez, szczyp iorek),
z cytryną i cukrem

-

•
IICI.

"I,k

I danie

d

Zupa marchewkowa z makaro nem
(korpu s drobiowy, mini marchewka,
pietruszka, cebula, natka pietruszki,
makaron, sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietrus zka).

Brokuł owa (korpu s drobio wy, marche w,
pietruszka, seler, ziemniaki, brokuły,
sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka).

śmieta na.

Żurek (zakwa s z mąk i żytniej i czosnku,
śmieta na, kiełbasa, pieprz, sól,
ziemniaki, włoszczyzna, seler, liść
laurowy, ziele angiels kie, lubczyk,
pietruszka).

Rosół (porcje rosołowe, marchew,
pietruszka, cebula, por, makaron nitki,
sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie.
lubczyk, pietruszka)

Fasolkowa (korpus drobiowy, marchew,
pietruszka, seler, fasolka szparagowa
zielona, ś mieta n a, sól, pieprz, l i ść
taurow y, ziele angielskie, lubczyk,
pietruszka)

Jadłospis

Obiad

-- --

, _,

-------- .

Podwieczorek

Kisiel
Herbatniki

li danie

Spaghetti bolognese (szynka gotow. mielona, marchew,
pietruszka, seler, pomidory, przyprawy, bazylia,
makaro n spaghetti),
Kompot owocowy
(woda, śl iwka, truskawka, porzeczka, cukier)

Chrupki kukurydziane

Mandarynka
Biszkopty

Ciasto marchewkowe
(marchewka, jajko,
cukier, olej, mąka
pszenna, proszek do
pieczen ia). Woda
niegazowana

½ kajzerki z dżemem

Jabłko

Kotlety pożarskie (filet z kurczaka, udko, bułka
pszenn a, jajko, sól, pieprz). Ziemianki gotowane.
Marchewka z groszkiem.
Kompot owocowy
(woda, śl iwka, truskawka, porzeczka, cukier)

ś liwka,

Kopytka szpinakowe (ziemniaki, mąka pszenna, mąka
ziemniaczana, jaj ko, szpinak), surówka z marchewki i
jabłka (marchew, jabłko, cukier).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)
(woda,

Schab duszony w sosie (schab wieprzowy, m ąka
pszenna, śm ietana), kasza jęczm ien na, surówk a z
pora(por, cebulka, olej)
Kompot owocowy
(woda, śl iwka, truskawka, porzeczka, cukier)

śliwka,

podpis Dietetyka Wykonawcy

Kotlet rybny pieczon y (filet, jajko, mą ka pszenn a,
kapusty
buł ka pszenn a, olej), Surówka z kiszonej
(kapusta kiszona, marchewka, olej). Ziemniaki
gotowane.
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)
(woda,

herbata czarna
z, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, lubczyk.
Zupy dopra wian e są przyprawa mi i ziołami : sól, piepr

·· ·· ··· ··· ·· ··· ···· ···· · ·· · ·· · ········ ·····Wykonawcy
podpis osoby upoważnionej od

Urozmaicen ie
dziennego

posiłk u porcj ą

owoców lub
warzy w

marchwi

Cząstki pomarańczy

Słupki

papryki

Mandarynka

S łupki

Jabłko

Jadłospis

Obiad

•

na okres od dnia 15.02.2021 d d. 19.02.2021

•
I danie

Podwieczorek

Mandarynka
Herbatniki

Śniadanie

4 Pory Smaku
Sp. Zo. o.
Ul. Krzemionki 7a
20-314 Lublin

Lp.

li danie

Pomidorowa z makaronem (korpus
drobiowy, marchew, pietruszka, seler,
pomidory, śmietana, makaron
muszelki, sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka)

Kotlet mielony (szynka wieprzowa, bułka tarta: jaj~o),
ziemniaki gotowane, Buraczki zasmażane (burąk1
ćwikłowe, przyprawy, mąka pszenna).
Kompot owocowy
'
truskawka, porzeczka, cukier)

Jogurt owocowy
Biszkopty

1
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), z serem żółtym, dżem, z
warzywami (pomidor, ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Jarzynowa (korpus drobiowy, marchew,
pietruszka, seler, bukiet warzyw,
śmietana, sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie, lubczyk, pietruszka).

Kopytka marchewkowe (ziemniaki, mąka pszenna,
mąka ziemniaczana, jajko, marchew), Surówka coleslaw
(biała kapusta, olej, majonez, sól, pieprz).
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

Kurczak curry (filet z kurczaka, mleko kokosowe,
cebula, pietruszka, seler, papryka, kukurydza, curry, sok
z limonki, liść kafiru, śmietanka).

2
Płatki ryżowe na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i węd liną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ) z serem żółtym, z warzywami
(pomidor, ogórek),
herbata owocowa

Kapuśniak (korpus drobiowy, kapusta
kwaszona, pietruszka, ziemniaki,
kiełbasa, boczek, marchewka, natka
pietruszki, seler)

Bitka drobiowa (filet z kurczaka), kasza jęczmienna,
surówka z pora(por, cebulka, olej),
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

Sok marchewkowoowocowy
Biszkopty

3

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową) z serem żółtym, twarożek (ser
biały, śmietana, szczypiorek), z warzywami (pomidor,
ogórek),
herbata czarna z cytryną i cukrem

Krupnik ryżowy (korpus drobiowy,
marchew, pietruszka, seler, por,
ziemniaki, ryż biały, sól, pieprz, li ść
laurowy, ziele angielskie, lubczyk,
pietruszka).

Makaron z serem (makaron świdry, ser biały) z okrasą.
Kompot owocowy
truskawka, porzeczka, cukier)

śliwka,

śl iwka,

śliwka,

śl iwka,

(woda,

(woda,

(woda,

(woda,

masło, drożdże,

rodzynki). Woda
niegazowana

Jabłko

Chrupki kukurydziane

podpis Dietetyka Wykonawcy

Kompot owocowy
.
(woda, śliwka, truskawka, porzeczka, cukier)

Ryż.

4

Kasza manna na mleku
kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowską,
kiełbasą drobiową ), pasztet domowy, z serem żółtym ,
z warzywami (pomidor, ogórek)
herbata owocowa

Barszcz ukraiński (korpus drobiowy,
marchew, pietruszka, seler, buraki,
fasolka szparagowa, kapusta biała, sól,
pieprz, li ść laurowy, ziele angielskie,
lubczyk, pietruszka)

Ciasto drożdżowe z
rodzynkami (mąka
pszenna, mleko, jajko,

5

kanapki (pieczywo: pszenne, razowe, sitkowe) z
masłem i wędliną (sopocką, kiełbasą krakowsklł:
kiełbasą drobiową ), serem żółtym z warzywami
(pomidor, ogórek), Pasta z łososia (łosoś, jaja,
majonez, szczypiorek, przyprawy),
herbata czarna z cytry ną i cukrem

Zupy doprawiane są przyprawami i ziołami : sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, lubczyk.
· ······ · · · ·· ··· ······ ··· ·· · ·· ····· ·· ..... . .
podpis osoby upoważnionej od Wykonawcy

Urozmaicenie
dziennego

posiłku porcją

marchwi i

owoców lub
warzyw

Słupki

ogórka

Jabłko

Słupki

papryki

Cząstki pomarańczy

Słupk i

~~r.-~·_· .

