
JADŁOSPIS DLA DZIECI 

OD 13.09.2021 r.   DO 24.09.2021 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

13.09.2021r. 

Poniedziałek  

Bagietka (1) z masłem (7), 

twarożkiem (7) na słodko, 

 dżemem, kakao (7) 

woda z cytryną, 

gruszka 

Zupa jarzynowa (1,7,9),  

pierogi z mięsem (1,3), kompot 

Chleb (1) z masłem (7), 

 pasta jajeczna (3) 

 z szynką i szczypiorkiem, 

herbata z cytryną 

14.09.2021r. 

Wtorek 

 

Płatki  czekoladowe 

na mleku (7), 

chleb (1) z masłem (7),  

ser żółty (7), pomidor, 

 herbata z cytryną,  

woda z cytryna 

Zupa pieczarkowa (1,7,9)  

z ziemniakami (9), kotlet 

schabowy (1,3), ziemniaki, 

surówka z kapusty czerwonej, 

kompot 

Ciastko z budyniem (1,7), 

 sok owocowy 

15.09.2021r. 

Środa 

Jadłospis 

Grupy 

,,Motylki” 

Chleb (1) z masłem (7), 

polędwicą, ogórkiem świeżym,  

herbata z cytryną,  

woda z cytryna 

Zupa ogórkowa(1,9), 

 ryż (1) z musem 

truskawkowym (7),  

kompot 

Serek ,,Bakuś”(7), 

 Bagietka (1) z masłem (7) 

16.09.2021r. 

Czwartek 

Bułka graham (1)  

z masłem (7), jogurt owocowy 

BIO (7), herbata owocowa, 

woda z cytryną 

Krupnik z kaszy pęczak (1,9), 

kotlet mielony(1,3) 

  ziemniaki, mizeria, kompot 

Galaretka owocowa, 

ciastka (1,3) 

17.09.2021r. 

Piątek  

Żurek (1,7) z jajkiem (3) 

 i kiełbasą, chleb (1),  

woda z cytryną,  

arbuz 

Zupa z soczewicy (9) 

 z ziemniakami,  

makaron pełnoziarnisty (1) 

 z serem (7), kompot 

Chleb (1) z masłem(7), 

szynką drobiową, 

rzodkiewką,  

herbata z cytryną 

Dzień 

Przedszkolaka 

20.09.2021r. 

Poniedziałek  

Bagietka (1) z masłem (7)  

 i  powidłami, kakao (7), 

 woda z cytryną 

Zupa zacierkowa z ziemniakami 

(9), kartacze z mięsem (1), 

kompot 

Piernik domowy (1,3), 

herbata owocowa 

21.09.2021r. 

Wtorek  

 

Płatki ryżowe na mleku (7), 

chleb (1) z masłem (7), 

 serkiem żółtym (7), dżemem,  

herbata owocowa,  

woda z cytryną,  

winogrono 

Zupa grochowa (9) 

 z ziemniakami, zapiekanka 

makaronowa (1) z mięsem 

 i serem żółtym (7), kompot 

Koktajl truskawkowy (7), 

biszkopty (1,3) 

 

22.09.2021r. 

Środa  

 

Bułka (1) z masłem (7), 

serkiem ,,Łaciaty”(7), 

rzodkiewką, kawa biała(7),  

woda z cytryną 

Zupa ryżowa (9),  

ryba smażona (1,3,4),  

surówka z kapusty kiszonej, 

ziemniaki, kompot 

Chleb graham (1)  

z masłem (7), parówki, 

ketchup, herbata z cytryną 

23.09.2021r 

Czwartek  

Chleb (1) z masłem (7),  

sałatą zieloną, szynką, 

papryką, herbata z cytryna,  

woda z cytryną 

Zupa kalafiorowa (1,7,9),  

gulasz wieprzowy,  

kasza jęczmienna (1),  

surówka z ogórka kiszonego 

 i marchewki, kompot 

Jogurt owocowy (7), 

bagietka (1) z masłem (7) 

24.09.2021r. 

Piątek  

Bagietka (1) z masłem(7), 

jajkiem gotowanym (3),  

 szczypiorkiem,  

herbata z cytryną,  

woda z cytryną,  

jabłko 

Zalewajka(1,7) z jajkiem(3) 

 i kiełbasą, kluski śląskie (7)  

z masłem, kompot 

Chleb (1) z masłem (7), 

pasztet (3), ogórek kiszony, 

herbata z cytryną 

 

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

 


