
JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

OD 20.09.2021 r.   DO 01.10.2021 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

20.09.2021r. 

Poniedziałek  

Chleb krajan z masłem, 

szynką wieprzową, pomidor, 

herbata 

woda z cytryną,                                    

1,7 

Zupa grochowa z ziemniakami, 

naleśniki z dżemem,                                              

kompot 

1,3,7,9 

 

Cisto biszkoptowe z 

owocami (wyrób 

własny)herbata owocowa 

1,3,7 

21.092021r. 

Wtorek 

 

Bułka z masłem, dżemem, 

herbata  

 woda z cytryną,  

                     1, 7 

Rosół z makaronem,                        

potrawka z kurczaka, ziemniaki, 

marchew z jabłkiem,                             

kompot 

1, 7,9 

Jogurt owocowy, chrupki 

kukurydziane 

1,7 

22.09.2021r. 

Środa 

Chleb graham z masłem, 

twarożek ze szczypiorkiem i 

rzodkiewką, herbata                            

woda z cytryną,                                    

1,7 

Krem z kalafiora z grzankami, 

kotlet schabowy, ziemniaki, sur z 

kapusty pekińskiej,  

kompot 

1,3,7,9 

Banan, biszkopty 

1,3 

23.09.2021r. 

Czwartek 

Serek homogenizowany, 

bułka z masłem, herbata 

woda z cytryną,                                  

1,7 

Pejzanka z ziemniakami,                        

łazanki z kapusty i mięsa,                               

kompot 

1,3,7,9 

Kolorowa kanapka 

przygotowana przez dzieci 

(szynka, sałata zielona, 

pomidor, ogórek) herbata                           

1,7 

24.09.2021r. 

Piątek  

Bułka szpinakowa z masłem, 

sałata zielona, szynka, 

pomidor, herbata 

woda z cytryną, jabłko 

1,7 

Kapuśniak z młodej kapusty,                 

pierogi z truskawkami i bitą śmietaną, 

kompot 

1,3,7,9 

Kisiel, buka z masłem 

1,7 

27.09.2021r. 

Poniedziałek  

Chleb krajan z masłem, pasta 

z kiełbasy i jajek, 

szczypiorek, herbata,  

woda z cytryną, gruszka                                      

1,3,7  

Ogórkowa z ziemniakami,                    

makaron z serem, 

kompot 

1,3,7, 9 

Bułka z masłem, dżemem, 

kakao  

1,7 

28.09.2021r. 

Wtorek   

(jadłospis 

ułożony przez 

gr. Skrzaty)  

 

Parówka na gorąco, ketchup, 

chleb z masłem, herbata 

woda z cytryną  

1,7 

Zacierka na rosole,                             

filet z kurczaka, ziemniaki, 

buraczki z jabłkiem,                                   

kompot 

1,3,9 

Całuski z jabłkiem(wyrób 

własny), herbata 

1,3,7                                  

 

29.09.2021r. 

Środa  

 

Chleb z masłem, szynką, 

papryka, herbata 

woda z cytryną,                                    

1,7 

Neapolitańska z ziemniakami, 

gulasz wieprzowy z kaszą 

gryczaną, sur z ogórka kiszonego,                 

kompot 

7,9 

Koktajl truskawkowy, 

bułka z masłem 

1,7                                  

30.09.2021r 

Czwartek  

Jogurt Bio, bułka z masłem, 

herbata 

woda z cytryną,   

  1,7 

Rosolnik(kasza manna na rosole) 

kotlet mielony, ziemniaki, mizeria,                             

kompot 

3,7,9 

Chleb z masłem, 

pomidorem, szczypiorkiem, 

herbata 

1, 7 

01.10.2021r. 

Piątek  

Chleb kaszub z masłem, 

pasztet, ogórek kiszony, 

herbata 

woda z cytryną, 

nektarynka 

1,7 

Zupa jarzynowa, kluski śląskie z 

masłem,                                   

kompot 

1,3,7,9 

Mus owocowy, bułka z 

masłem,  

1,7 

Alergeny: laktoza, gluten, białko, cytrusy, kakao  

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

 


