
Jadłospis od  14.06.2021r. do 25.06.2021r. 

Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 

14.06.21 

Poniedziałek 

Płatki czekoladowe na mleku (7), 

bagietka (1) z masłem (7), powidła, 

herbata owocowa,  

woda z cytryną,  

Kapuśniak (9) z kiszonej kapusty 

 z kiełbasą, makaron (1)  

z truskawką, kompot 

Chleb (1) z masłem (7), 

 pasztet z gęsi, ogórek kiszony, 

 herbata z cytryną 

 

15.06.21 

Wtorek 

Jogurt owocowy (7), bułka (1) 

z masłem (7), herbata owocowa, 

woda z cytryną,  

arbuz 

Lane ciasto na rosole (1,3,9),  

kotlet mielony (1,3),  

ziemniaki, mizeria (7), 

 kompot 

Galaretka owocowa,  

flipsy kukurydziane 

16.06.21 
Środa 

Chleb (1) z masłem (7), wędlina 

drobiowa, papryka czerwona, 

herbata z cytryną, woda z cytryną 

Zupa ziemniaczana (1,7,9)  

z pomidorami, bitki wieprzowe 

 w sosie własnym, kasza orkiszowa 

(1), ogórek kiszony, kompot 

Banan, ciastka (1,3), 

 herbata owocowa 

 

17.06.21 

Czwartek 

Jadłospis 

grupy 

 ,,Słoneczka” 

Bagietka (1) z masłem (7), 

twarożek (1) ze szczypiorkiem  

i rzodkiewką, kawa biała (7),  

woda z cytryną 

Rosół z makaronem (1,9),  

udko pieczone, pomidor 

 z cebulą, ,ziemniaki, 

 kompot 

Chleb (1) z masłem (7), 

 polędwica  schabowa, 

 sałata zielona, papryka,  

ogórek świeży, herbata z cytryną 
(Kolorowy podwieczorek 

przygotowywany przez dzieci) 

18.06.21 

Piątek 

Chleb (1) z masłem (7), ser żółty 

(7), dżem, kakao (7), 

 woda z cytryną,  

truskawka 

Zupa ogórkowa(1,7,9) z 

ziemniakami, pierogi z serem 

 i masłem (1,3), 

 kompot 

Bagietka (1) z masłem (7), 

 jajko gotowane (3), szczypiorek, 

herbata z cytryną 

 

21.06.21 

Poniedziałek 

Płatki kukurydziane na mleku (7), 

bułka (1) z masłem (7), 

serek biały (7) z miodem,  

herbata owocowa, 

 woda z cytryną 

Zupa z soczewicy czerwonej(1,9), 

makaron muszelki (7) z jabłkiem 

 i cynamonem,  

kompot 

Chleb graham (1) z masłem (7), 

parówka, ketchup,  

herbata z cytryna 

 

22.06.21 

Wtorek 

Chleb graham (1) z masłem (7), 

szynka, ogórek świeży,  

herbata z cytryną, 

 woda z cytryną 

Gwiazdki (1)na rosole (9),  

ryba w cieście naleśnikowym 

(1,3,7), surówka z kiszonej 

kapusty, ziemniaki, kompot 

Kisiel owocowy, 

 Biszkopty (1) 

 

23.06.21 

Środa 

Płatki owsiane z bakaliami  

na mleku (7), bagietka (1)  

z masłem (7), ser żółty (7), 

powidła, herbata owocowa,  

woda z cytryną,  

banan 

Zalewajka (1,3,7) z jajkiem (3),  

mięso w jarzynach, ziemniaki, 

kompot 

Ciasto czekoladowe (1,3), 

 sok jabłkowy 

 

24.06.21 

czwartek 

Bułka graham (1), z masłem (7),  

serek Danio (7), herbata owocowa, 

woda z cytryną 

Zupa koperkowa (1,7,9) 

 z ziemniakami, zraziki w sosie 

pomidorowym, ryż, surówka  

z kapusty czerwonej, kompot 

Świeże truskawki,  

paluch kukurydziany 

 

25.06.21 

Piątek 

Żurek (1,3,7) z jajkiem i kiełbasą,  

Chleb (1) z masłem (7),  

arbuz 

Krupnik z kaszy jęczmiennej(1,9), 

makaron nitki (1) z sosem  

mięsno- jarzynowym, 

 kompot 

Koktajl truskawkowy (7),  

ciastka owsiane (1) 

Zastrzega się zmiany w jadłospisie 

 

Dyrektor                                         Intendent                                                     Szef  kuchni 

 


