
JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

OD 23.08.2021 r.   DO 03.09.2021 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

23.08.2021r. 

Poniedziałek  

Chleb z masłem, szynką, 

sałata, pomidor, herbata 

woda z cytryną, jabłko 

1,7 

Barszcz ukraiński, racuchy 

z jabłkiem kompot 

1,3,7,9 

 

Placek drożdżowy 

z masłem, dżemem, 

herbata owocowa 

1,7 

24.08.2021r. 

Wtorek 

 

Parówka na gorąco, ketchup, 

chleb z masłem, herbata  

woda z cytryną,  

1,3,7 

Zupa koperkowa z ziemniakami, 

spaghetti z mięsa wieprzowego, 

kompot 

1,3,7,9 

Bułka z masłem, 

pomidorem, herbata 

1 

25.08.2021r. 

Środa 

Bułka graham z masłem, 

serem żółtym, kakao 

woda z cytryną,   

1,7 

Zacierka na rosole, udko 

pieczone, ziemniaki, sur 

z pomidora, 

kompot 

1,3,9 

Jogurt owocowy, 

biszkopty 

1,3,7 

26.08.2021r. 

Czwartek 

Bułka z masłem, dżemem, 

herbata 

woda z cytryną,  

1,3,7 

Zupa neapolitańska z serkami 

topionymi i ziemniakami, gulasz 

z kaszą jęczmienną, ogórek kiszony, 

kompot 

1,3,9 

Sernik jogurtowy (wyrób 

własny), herbata  

1,7 

27.08.2021r. 

Piątek  

Chleb krajan z masłem, 

szynką, ogórek zielony, 

herbata 

woda z cytryną,  

1,3,7 

Zupa jarzynowa, pierogi ruskie, 

kompot 

1,3,7,9 

Mus owocowy, buka 

z masłem 

1,3 

30.08.2021r. 

Poniedziałek  

Bułka szpinakowa z masłem, 

pasztetem, papryką, herbata,  

woda z cytryną,  

1,3,  

Ogórkowa z ziemniakami, ryż 

zapiekany z jabłkiem i bitą śmietaną 

kompot 

1,3, 9 

Kisiel, chrupki 

kukurydziane 

1 

31.08.2021r. 

Wtorek  

 

Chleb z masłem, twarożek na 

słodko, mleko na ciepło  

woda z cytryną,  

1,7 

Zalewajka z ziemniakami, 

zapiekanka  makaronowa z 

mięsem drobiowym w sosie 

serowo-szpinakowym, 

kompot 

1,3,9 

Bułka drożdżowa 

z jabłkiem, herbata 

1,3 

 

 

01.09.2021r. 

Środa  

 

Chleb graham z masłem, 

szynką, sałata zielona, 

pomidor, herbata 

woda z cytryną, 

brzoskwinie 

1 

Kapuśniak z młodej kapusty, 

kluski śląskie z masłem,  

kompot 

1,3,7,9 

Serek homogenizowany, 

bułka z masłem 

1, 7  

 

02.09.2021r 

Czwartek  

Bułka z masłem, jajkiem, 

szczypiorkiem, herbata 

woda z cytryną,   

  1,7 

Zupa ryżowa, schab pieczony w sosie 

pieczeniowym, ziemniaki, sur 

z kapusty czerwonej i jabłka, kompot 

1,3,7,9 

Nektarynki, paluch 

kukurydziany 

1, 7 

03.09.2021r. 

Piątek  

Chleb z masłem, serek 

almette, rzodkiewka, kawa z 

mlekiem 

woda z cytryną, arbuz  

1 

Zupa pomidorowa z makaronem, 

ryba smażona, ziemniaki, sur 

z kapusty kiszonej, kompot 

1,3,7,9 

Rogalik z dżemem, 

herbata 

1,3 

Alergeny: laktoza, gluten, białko, cytrusy, kakao  

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

 


