
JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

OD 24.01.2022 r.   DO 04.02.2022 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

24.01.2022r. 

Poniedziałek  

Chleb z masłem, pasztet 

drobiowy, ogórek kiszony, 

herbata 

jabłko, woda z cytryną,  

1,7 

Krupnik, ryż z musem malinowym, 

kompot 

1,7,9 

Bułka z masłem, dżemem, 

herbata 

1,7 

25.01.2022r. 

Wtorek 

 

Jogurt owocowy, bułka  

z masłem, herbata  

woda z cytryną,  

 1,7 

Rosół z makaronem, potrawka z 

kurczaka, ziemniaki, ogórek kiszony,  

kompot 

1,7,9 

Babka piaskowa, herbata 

1,3 

26.01.2022r. 

Środa 

Chleb graham z masłem, 

twarożek na słodko, kakao,                                          

woda z cytryną,  

1,7 

Jarzynowa, spaghetti z mięsa 

wieprzowego, 

kompot 

1,7,9 

Ciasto z owocami  

(wypiek własny) herbata 

1,7 

27.01.2022r. 

Czwartek 

Jadłospis 

układany przez 

grupę 

„SMERFY” 

 Chleb z masłem, parówka na 

gorąco, ketchup, herbata 

oda z cytryną,  

1,7 

Pomidorowa z makaronem świderki, 

kotlet mielony, ziemniaki, buraczki,  

kompot 

1,3,7,9 

Kisiel truskawkowy,  

paluch kukurydziany 

1 

 

28.01.2022r. 

Piątek  

Chleb krajan z masłem, pasta 

z wędzonej ryby i jajka, 

szczypiorek, herbata 

banan, woda z cytryną,                             

1,3,7 

Ogórkowa z ryżem,  

kluski śląskie z masłem, 

kompot 

1,3,7,9 

Mus owocowy, biszkopty 

1 

31.01.2022r. 

Poniedziałek  

Chleb krajan z masłem, 

szynką, papryka, herbata,  

gruszka, woda z cytryną, 

1,7 

Zalewajka z ziemniakami,  

makaron z truskawkami,  

kompot 

1,7,9 

Chleb z masłem, serek 

almette, szczypiorek, 

herbata 

1,7 

01.02.2022r. 

Wtorek  

 

Płatki kukurydziane  

na mlekiem, bułka z masłem, 

dżemem, herbata 

woda z cytryną,   

1,7 

Brokułowa z grzankami, eskalop 

drobiowy, ziemniaki, marchew  

z brzoskwinią,  

kompot 

1,3,7,9 

Jabłko, ciasteczka 

1,3,7                              

02.02.2022r. 

Środa  

 

Chleb z masłem, szynką, 

sałatą, pomidor, herbata 

marchewka, woda z 

cytryną,  

                    1,7 

Pejzanka z ziemniakami, łazanki z 

kapusty kiszonej i mięsa wieprzowego, 

kompot 

1,7,9 

Kolorowa kanapka (szynka, 

pomidor, ogórek, sałata), 

herbata 

1,7                                 

03.02.2022r 

Czwartek  

Jogurt BIO, bułka z masłem, 

herbata, 

woda z cytryną,  

                    1,7 

Zupa ryżowa, ryba pieczona, 

ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, 

kompot 

1,7,9 

Bułeczka z masłem, serem 

żółtym, pomidor, herbata 

1,7 

04.02.2022r. 

Piątek  

Żurek z kiełbasą i jakiem, 

chleb, herbata 

jabłko, woda z cytryną 

1,3,7 

Zupa dziadowska z ziemniakami  

i zacierką, pierogi z serem,  

kompot 

1,3,7,9 

Bułka drożdżowa  

z jabłkiem, herbata 

1,7 

Alergeny: laktoza, gluten, białko, cytrusy, kakao  

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

 


