
JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

OD 25.07.2022 r.   DO 5.08.2022 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

25.07.2022r. 

Poniedziałek  

Chleb z masłem, szynką, 

ogórek zielony, herbata 

woda z cytryną, jabłko 

1 

Kalafiorowa z ziemniakami,  

pierogi z mięsem, 

kompot 

1,3,7,9 

Bułka z masłem, pomidor, 

herbata 

1,7 

26.07.2022r. 

Wtorek 

 

Jogurt BIO, bułka z masłem, 

herbata 

woda z cytryną, 

1,7 

Pomidorowa z makaronem,  

udko pieczone, ziemniaki,  

surówka z białej kapusty,                            

kompot 

1,3,7,9 

Kisiel, ciasteczko 

1 

27.07.2022r. 

Środa 

Bułka z masłem, serek 

almette, kakao 

woda z cytryną, arbuz 

1,7 

Zalewajka z ziemniakami,  

gulasz mięsno-warzywny,  

kasza gryczana,                             

kompot 

1,7,9 

Kolorowa kanapka,  

(ser żółty, pomidor, sałata) 

herbata  

1                                   

28.07.2022r. 

Czwartek  

 

Chleb z masłem i dżemem, 

herbata, 

woda z cytryną 

1,7 

Zacierka na rosole, kotlet schabowy, 

ziemniaki, surówka z czerwonej 

kapusty, 

kompot 

1,3,7,9 

 Jabłko, biszkopty  

1,3,7 

29.07.2022r. 

Piątek  

Chleb z masłem, pasta  

z kiełbasy i jaj, herbata 

woda z cytryną,                             

1,3 

Krupnik 

ryba po grecku, ziemniaki, 

kompot 

1,3,7,9 

Bułka z masłem, jajkiem, 

szczypiorkiem, 

herbata  

1, 

1.08.2022r. 

Poniedziałek  

Chleb z masłem, szynką, 

pomidor, herbata  

woda z cytryną, 

1 

Pomidorowa z ziemniakami,  

kluski śląskie z masłem,  

kompot 

1,3,7,9 

Bułka graham z masłem, 

powidłami, herbata 

1 

2.08.2022r. 

Wtorek                        

Serek homogenizowany, 

bułka z masłem, herbata 

woda z cytryną,   

1,7 

Kasza manna na rosole, filet  

z kurczaka, ziemniaki, marchew  

z brzoskwinią, kompot 

1,3,9 

Banan, flipsy 

1 

 

3.08.2022r. 

Środa  

 

Chleb z masłem, twarożek na 

słodko, 

kawa z mlekiem 

woda z cytryną,  

                    1,7 

Ogórkowa z ziemniakami, łazanki  

z kapustą i mięsem wieprzowym, 

kompot, 

1,3,7,9 

Kolorowa kanapka:                    

( szynka, sałata, pomidor 

ogórek) herbata 

1,7 

4.08.2022r 

Czwartek  

Jogurt BIO, bułka z masłem 

woda z cytryną,  

                    1,7 

Ryżowa, kotlet mielony drobiowy 

pieczony, ziemniaki, mizeria,  

kompot 

1,3,7,9 

Mus owocowy, paluch 

kukurydziany 

1,7 

5.08.2022r. 

Piątek  

Parówka na gorąco, chleb  

z masłem, ketchup, 

herbata  

woda z cytryną 

1 

Jarzynowa z ziemniakami,  

ryż z truskawkami,  

kompot 

1,7,9 

Babka piaskowa, 

herbata  

1 

Alergeny: laktoza, gluten, białko, cytrusy, kakao  

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

 


