
JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

OD 26.07.2021 r.   DO 06.08.2021 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

26.07.2021r. 

Poniedziałek  

Chleb z masłem, pasta  

z szynki i jaj,  herbata 

woda z cytryną, jabłko                                       

1,7 

Zupa z pomidorów z ziemniakami, 

racuchy z jabłkiem,  

kompot 

1,3,7,9 

 

Bułka z masłem, serem 

żółtym, pomidor, herbata 

1,7 

27.07.2021r. 

Wtorek 

 

Jogurt BIO, bułka z masłem, 

serkiem almette, szczypiorek 

woda z cytryną, 

                     1,3,7 

Grochowa z ziemniakami, 

zapiekanka makaronowa z mięsa 

drobiowego ze szpinakiem, 

kompot 

1,3,7,9 

Pączusie (wypiek 

własny), herbata 

owocowa 

1,3 

28.07.2021r. 

Środa 

Bułka graham z masłem, 

twarożek z rzodkiewką, 

kakao 

woda z cytryną,                                    

banan 

1,7 

Krem z brokuła z grzankami,  

kotlet mielony, ziemniaki,  

surówka z kapusty pekińskiej,  

kompot 

1,3,9 

Jabłko, paluch 

kukurydziany 

1,3,7 

29.07.2021r. 

Czwartek 

Chleb krajan z masłem, 

pasztetem, papryką 

czerwoną, herbata 

woda z cytryną, biszkopty                                   

1,3,7 

Neapolitańska z ziemniakami, leczo 

mięsno-warzywne, ryż, 

kompot 

1,3,9 

Gofry z cukrem pudrem, 

herbata 

1,3,7 

30.07.2021r. 

Piątek  

Chleb z masłem, parówka na 

gorąco, ketchup, herbata 

woda z cytryną,   

arbuz                                

1,3,7 

 

Pomidorowa z makaronem,  

ryba po grecku, ziemniaki, 

kompot 

1,3,7,9 

Mus owocowy, ciasteczko 

1,3 

02.08.2021r. 

Poniedziałek  

Chleb graham z masłem, 

szynką, sałatą zieloną, 

pomidorem, herbata 

woda z cytryną,                                      

1,3,  

Zupa jarzynowa z ziemniakami,  

ryż z musem truskawkowym, 

kompot 

1,3,9 

Bułka mała z masłem, 

jakiem, szczypiorkiem, 

herbata 

1,7 

03.08.2021r. 

Wtorek  

 

Bułka z masłem, serem 

żółtym, kakao 

woda z cytryną,  

1,7 

Rosół z makaronem,  

potrawka z kurczaka, ziemniaki, 

surówka z pomidora,                                  

kompot 

1,3,9 

Banan,  

biszkopty 

1,3 

                              

 

04.08.2021r. 

Środa  

 

Bułka szpinakowa z masłem, 

kiełbasą krakowską, 

ogórkiem zielonym, herbata 

woda z cytryną,  gruszka                                  

1 

Krupnik z ziemniakami, spaghetti 

z mięsa wieprzowego  

z makaronem,                                       

kompot 

1,3,7,9 

Wafelki z musem  

z galaretki, herbata 

owocowa 

1,7                                  

05.08.2021r 

Czwartek  

Serek homogenizowany, 

bułka z masłem, herbata 

woda z cytryną,    

  1,7 

Krem z kalafiora z groszkiem 

ptysiowym, kotlet schabowy, 

ziemniaki, mizeria, kompot 

1,3,7,9 

Placek drożdżowy z 

masłem, dżemem, herbata 

1,3 

06.08.2021r. 

Piątek  

Żurek z kiełbasą i jajkiem, 

chleb, herbata 

woda z cytryną, jabłko 

1 

Ogórkowa z ziemniakami,  

pierogi z mięsem, 

kompot 

1,3,7,9 

Soczek owocowy ze 

słomką, chrupki 

kukurydziane 

1,7 

Alergeny: laktoza, gluten, białko, cytrusy, kakao  

Zastrzega się zmiany w jadłospisie. 
 
…………………….                                                                   …………………………                                        ………………………………… 
Podpis Dyrektora                                                                        Podpis Intendenta                                             Podpis Szefa Kuchni 

 


