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ZAŁĄCZNIK A                                             JADŁOSPIS  
                              wymagane menu na dwutygodniowy turnus wczasowy: 

 
 

• środa: I danie:  barszcz czerwony z uszkami 
II danie: kotlet mielony (min. 150 g), ziemniaki (min. 250g.), surówka                      

z selera (min. 200g) 
kompot śliwkowy 

• czwartek: I danie: zupa jarzynowa, pieczywo 
II danie: kotlet schabowy (min. 150 g), ziemniaki (min. 250g), surówka                     

z białej kapusty (min. 200g) 
kompot porzeczkowy 

• piątek: I danie: zupa ogórkowa, pieczywo 
II danie:  filet z dorsza (min. 150 g), frytki (min. 250 g), surówka z kiszonej 

kapusty (min. 200 g), 
kompot wieloowocowy 

• sobota: I danie: zupa pomidorowa z ryżem, pieczywo 
II danie: udko z kurczaka (min. 150 g), ziemniaki (min. 250 g), mizeria (min. 

200g) 
kompot truskawkowy 
naleśnik z serem 

• niedziela: I danie: rosół z makaronem 
II danie: karczek w sosie własnym (min. 150 g), kluski śląskie (min. 250g), 

buraczki (min. 200 g) 
sok jabłkowy 

deser:  deser lodowy z bitą śmietaną 
• poniedziałek: I danie: żurek z jajkiem i kiełbasą, pieczywo 

II danie: gołąbki (min. 200 g), ziemniaki (min. 250g), ogórek kiszony 
kompot wieloowocowy 

• wtorek: I danie: barszcz ukraiński, pieczywo  
II danie: placek po węgiersku (min. 300 g), ogórek konserwowy 

kompot wiśniowy 
• środa: I danie: krupnik, pieczywo 

II danie: sznycel z indyka (min. 150 g), ryż (min. 100 g), surówka                          
z marchewki z jabłkiem (min. 200g) 
kompot śliwkowy 

• czwartek: I danie: kapuśniak, pieczywo 
II danie: stek wieprzowy z cebulą (min. 150g), ziemniaki (min. 250 g), 

warzywa gotowane 
kompot wieloowocowy 

• piątek: I danie: zupa grochowa, pieczywo 
II danie: filet z flądry (min. 150 g), ziemniaki (min. 250 g), surówka                      

z kiszonej kapusty (min. 200 g) 
kompot jabłkowy 

• sobota: I danie: zupa grzybowa, pieczywo 
II danie: kotlet schabowy (min. 150 g), ziemniaki (min. 250 g), kapusta 

zasmażana (min. 200g) 
kompot truskawkowy 
galaretka z owocami z bitą śmietaną 

• niedziela: I danie: rosół z makaronem 
II danie: roladki wołowe (min. 150 g), kluski śląskie (min. 250 g), surówka              

z czerwonej kapusty (min. 200 g) 
sok pomarańczowy 

deser:  sernik 
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• poniedziałek: I danie: zupa kalafiorowa, pieczywo 
II danie: kotlet de volaille (min. 150 g), ziemniaki (min. 250 g), marchewka              

z groszkiem (min. 200g) 
kompot porzeczkowy 

• wtorek: I danie: barszcz biały z kiełbasą i ziemniakami 
II danie: gulasz (min. 150 g), kasza (min. 100 g), ogórek kiszony 

kompot wiśniowy 
- wykonawca zobowiązany jest do podania do wiadomości (poprzez umieszczenie informacji przy 

wejściu do stołówki) menu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 
 

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do podania do wiadomości (poprzez umieszczenie informacji przy 

wejściu do stołówki) menu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

 

 

 
 
 
 Zleceniobiorca                                                            Zleceniodawca 


