
 

               JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

20.06.2022r. - 30.06.2022r. 
 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

20.06.2022r. 
Poniedziałek 

Bagietka (1) z masłem (7), 

powidła śliwkowe, ser żółty (7), 
kakao (7), woda z cytryną 

Zacierkowa na rosole 

 z ziemniakami (1),  

pierogi z mięsem (1), kompot 
 

Chleb (1) z masłem (7), 

szynka drobiowa, 

ogórek kiszony, 
herbata z cytryną 

21.06.2022r. 
Wtorek 

 

Chleb (1) z masłem (7), 
pasztet (3), ogórek kiszony 

herbata owocowa, 
woda z cytryną 

Zupa pomidorowa z makaronem 

(1,9), kotlet pożarski (1,3), surówka 
z białej kapusty (7), ziemniaki, 

kompot 

Koktajl owocowy (7) 
biszkopty (1,3) 

22.06.2022r. 
Środa 

 

Bułka (1) z masłem (7), 

jogurt owocowy (7), 

herbata z cytryną 

woda  z cytryną 

Zupa grochowa (1,7,9), makaron 

z musem truskawkowym (1,7), 
kompot 

 

Galaretka agrestowa, 
flipsy  kukurydziany 

 

23.06.2022 r. 
Czwartek 

 

Płatki czekoladowe na mleku (7) 

bułka (1) z masłem (7) 
i dżemem, herbata z cytryną, 

woda z cytryną 

truskawka 
 

Rosół z makaronem (1,9), 
filet drobiowy (1,3), mizeria (7), 

ziemniaki, kompot 

Gofry (1,3) ) 

z cukrem pudrem, 
herbata z cytryną 

24.06.2022r. 
Piątek 

Chleb (1) z masłem (1) i dżemem, 

herbata owocowa 

woda z cytryną 

banan 

Kapuśniak  z kiełbasą (1,9), 
makaron (1) z białym serem (7), 

kompot 

Chleb żytni (1) 

 z masłem (7), jajko na 

twardo (3), szczypiorek, 

herbata  cytryną 

27.06.2022r. 
Poniedziałek 

Zupa mleczna (7), 

z makaronem(1), 

bagietka (1) z masłem (7), 

ser biały (7) z miodem (7), 

herbata owocowa, 
woda z cytryną 

arbuz 

Zalewajka z jajkiem (1,3,7) 

i kiełbasą, pierogi (1) z mięsem, 

kompot 

Chleb (1) z masłem (7), 

parówka na gorąco, 

ketchup, herbata  

 z cytryną 

28.06.2022r. 
Wtorek 

Płatki kukurydziane  

na mleku (7) chleb (1) z masłem 

(7), serek almette (7) 
 z rzodkiewką, herbata owocowa, 

woda z cytryną 
 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 

(1,7), kotlet eskalop (1,3), 

ziemniaki, marchewka  

z brzoskwinią, kompot 

 

Kisiel owocowy, 

rogaliki z nadzieniem (1,3) 
 

 

29.06.2022r. 
Środa 

Chleb (1) z masłem (7), 

ser żółty (3), pomidor, 

kawa biała 
woda z cytryną 

Zupa ryżowa (1,7,9), 
kotlet drobiowy, ziemniaki, sałata 

zielona z rzodkiewką i ogórkiem, 

kompot 
 

Bagietka (1) z masłem (7), 
i dżemem, 

herbata owocowa 
 

 

30.06.2022r 
Czwartek 

 

Żurek (1,7) z jajkiem (3) 

i kiełbasą, chleb graham (1), 

woda z cytryną 

Krem kalafiorowy z grzankami (1), 

gulasz wieprzowy, kasza 

jęczmienna, pomidor, kompot 

Chleb (1) z masłem (7), 

schab Macieja, sałata 

zielona, pomidor, ogórek 

świeży, herbata z cytryną 

(kolorowy podwieczorek) 

    

Zastrzega się zmiany w jadłospisie. 
 

…………………….                                                                   …………………………                                        ………………………………… 
Podpis Dyrektora                                                                        Podpis Intendenta                                             Podpis Szefa Kuchni 

 

 
 


