
JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

OD 19.04.2021 r.   DO 30.04.2021 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

19.04.2021r. 

Poniedziałek  

 Chleb krajan z masłem, 

pasta z kiełbasy i jaj herbata 

z cytryną,  

woda z cytryną,                                                                        

1,7 

Ogórkowa z ziemniakami,                       

makaron z truskawkami, 

kompot 

1,3,9,7 

Bułka z masłem, serem 

żółtym, herbata 

1,3,7 

20.04.2021r. 

Wtorek 

 

Bułka z masłem, dżemem, 

kakao   

woda z cytryną, 

                                   

1,7 

Zacierka na rosole, kotlet pożarski, 

ziemniaki, sur z marchwi i jabłka,           

kompot 

7,9 

Placek drożdżowy z 

masłem, herbata 

owocowa 

1,3,7 

21.04.2021r. 

Środa 

Jogurt owocowy, bułka z 

masłem, herbata 

woda z cytryną,                                   

gruszka 

1,7 

Zupa jarzynowa,                         

spaghetti, 

kompot 

1, 3,7,9 

Kolorowa kanapka 

przygotowana przez 

dzieci ( szynka, sałata, 

pomidor, ogórek zielony) 

herbata 

1,7 

22.04.2021r. 

Czwartek 

Chleb graham z masłem, 

pasztetem, papryka, herbata 

woda z cytryną,                                   

1,7  

Rosolnik,                                             

schab pieczony w sosie, ziemniaki, 

sur z kapusty pekińskiej 

kompot 

1,3,7,9 

Banan, flipsy 

kukurydziane 

1,7 

23.04.2021r. 

Piątek  

Żurek z kiełbasą i jajkiem, 

chleb, herbata 

woda z cytryną, 

mandarynka                                     

1,7 

 

Pejzanka,                                                  

ryż zapiekany z jabłkiem i bitą 

śmietaną,  

kompot 

1,3,7,9 

Sok jabłkowy, bułka z 

masłem 

1 

26.04.2021r. 

Poniedziałek  

Chleb graham z masłem, 

szynką, ogórek kiszony, 

herbata,  

woda z cytryną, jabłko                                       

1, 7 

Zupa grochowa z makaronem,                   

kluski śląskie z masłem, 

kompot 

1,3,7,9 

Kisiel, chrupki 

kukurydziane 

1,3,7 

27.04.2021r. 

Wtorek  

 

Bułka szpinakowa z masłem, 

serek almette, szczypiorek, 

herbata  

woda z cytryną, ,                               

1,7 

Zupa ryżowa, filet z kurczaka, 

ziemniaki, mizeria, 

kompot 

1,3,7,9 

Chleb z masłem, jajkiem 

herbata owocowa 

1,3,7 

 

28.04.2021r. 

Środa  

 

Serek homogenizowany, 

bułka z masłem,  herbata 

woda z cytryną,  

1,3,7 

Krupnik,                                          

zapiekanka makaronowa w sosie 

serowym, 

 kompot 

1, 7,9 

Cisto marchewkowe, 

herbata                                   

1,3,7 

29.04.2021r 

Czwartek  

Chleb krajan z masłem, 

twarożek na słodko, kawa z 

mlekiem, 

woda z cytryną   

                                     

1,7 

Krem z brokuła z grzankami,                  

kotlet pieczony, ziemniaki, buraczki 

kompot 

1,3,7,9 

Koktajl owocowy, bułka z 

masłem 

1 

30.04.2021r. 

Piątek  

Bułka graham z masłem, 

szynka, ogórek zielony, 

herbata 

woda z cytryną, 

1,7 

Pomidorowa z ryżem,                   

ryba smażona, ziemniaki, sur z 

kapusty kiszonej i jabłka,                             

kompot 

1,3,7,9 

Mus owocowy, biszkopty 

1,7 

Alergeny: laktoza, gluten, białko, cytrusy, kakao  

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


