
JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

OD 31.05.2021 r.   DO 11.06.2021 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

31.05.2021r. 

Poniedziałek  

Chleb krajan z masłem, 

kiełbaska pieczona, ketchup, 

herbata 

woda z cytryną,                                      

1,7 

Barszcz ukraiński                                        

ryż zapiekany z jabłkiem i bitą 

śmietaną,                                             

kompot 

1,3,7,9 

Babka piaskowa, herbata 

owocowa 

1,3 

01.06.2021r. 

Wtorek 

 

Płatki kukurydziane na 

mleku, bułka z masłem, 

twarożek na słodko, herbata  

woda z cytryną, 

                     1,3,7 

Zupa z pomidorów z ziemniakami, 

zapiekanka makaronowa z mięsa 

drobiowego w sosie                        

serowo-szpinakowym,                                        

kompot 

1,3,7,9 

Banan, flipsy kukurydziane 

1 

02.06.2021r. 

Środa 

Serek homogenizowany, 

bułka z masłem, herbata 

woda z cytryną,                                   

arbuz 

1,7 

Zupa ryżowa,                                  

kotlet schabowy, ziemniaki, 

buraczki, 

kompot 

1,3,9 

Kolorowa kanapka 

przygotowana przez dzieci 

(szynka, ser żółty, pomidor, 

ogórek,                 sałata 

zielona)                            

herbata                           1,7 

03.06.2021r. 

Czwartek 
  BOŻE CIAŁO  

04.06.2021r. 

Piątek  

Chleb z masłem, szynką, 

ogórek kiszony, herbata  

woda z cytryną,                                     

1,7 

Zupa koperkowa,                               

kluski śląskie z masłem 

kompot 

1,3,7,9 

Jabłko, biszkopty 

1,3 

07.06.2021r. 

Poniedziałek  

Chleb krajan z masłem, pasta 

z kiełbasy i jaj, herbata,  

woda z cytryną, 

marchewka                                      

1, 7 

Kapuśniak z kiszonej kapusty, 

kartacze z mięsem, 

kompot 

1,3,7,9 

Kisiel, chrupki kukurydziane 

1 

08.06.2021r. 

Wtorek  

 

Jogurt owocowy, bułka z 

masłem, herbata  

woda z cytryną,  

1,7 

Zacierka ma rosole,                         

udko pieczone, ziemniaki,               

sur z kapusty pekińskiej, 

kompot 

1,3,9 

Ciasteczko francuskie z 

jabłkiem, herbata owocowa 

1,3 

 

09.06.2021r. 

Środa  

 

Bułka graham z masłem, 

serem żółtym, pomidorem, 

herbata 

woda z cytryną,                                    

1,7 

Zupa z zielonych warzyw 

(brukselka, fasolka, groszek 

zielony), gulasz wieprzowy z 

kaszą jęczmienną, kasza 

jęczmienna, sur z ogórka 

kiszonego, 

kompot 

1,3,9 

Placek drożdżowy z masłem, 

herbata 

1,3,7                                  

10.06.2021r 

Czwartek                   

( jadłospis 

przygotowany 

przez grupę 

„Kotki”)  

Płatki czekoladowe na 

mleku, bułka z masłem, 

dżemem truskawkowym, 

herbata 

woda z cytryną, arbuz   

 1,7 

Zupa pomidorowa z makaronem, 

pierogi z serem,                                

kompot 

1,3,7,9 

Ciasto z jagodami  (wypiek 

własny), herbata 

1,3,7 

11.06.2021r. 

Piątek  

Bułka szpinakowa z masłem, 

pasztetem, ogórek kiszony, 

woda z cytryną, truskawki 

1,7 

Krem z kalafiora z grzankami,             

ryba po grecku, ziemniaki                              

kompot 

1,7,9 

Mus owocowy, bułka z 

masłem 

1,7 

Alergeny: laktoza, gluten, białko, cytrusy, kakao                                    Zastrzega się zmiany w jadłospisie. 
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