
                   J A D Ł O S P I S  

Data Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 
22.05.2023 

Chleb familijny z masłem(gluten, 

mleko), pasta z tuńczyka, jaja(jaja) i 
ogórka konserwowego, roszponka, 

herbata z miodem.  

Koktajl 
truskawkowy 

(mleko). 
360kcal 

Kapuśniak z ziemniakami(seler, mleko), 
gołąbki z kaszy jaglanej w  

sosie pomidorowym(mleko),  
kompot truskawkowy. 584kcal 

Pieczywo Vasa z 
masłem(gluten, mleko), 

wędlina, pomidor, szpinak, 
herbata z miętowa. 156kcal 

Wtorek 
23.05.2023 

Zupa mleczna z płatkami 
Cheerios(gluten, mleko), bułeczka 

śniadaniowa z masłem(gluten, 

mleko) i dżemem truskawkowym. 

 
Sok 

pomarańczowy. 
352kcal 

Zupa z fasoli szparagowej z kasza manną 
(gluten, seler, mleko), ziemniaki opiekane, 

 kotlet drobiowy w panierce kukurydzianej 
(gluten, jaja), mizeria(mleko),  

woda z cytryna i miodem. 594kcal 

 
Talerz owoców jabłka tarte, 

truskawki, chrupki 
kukurydziane. 164kcal 

Środa 
24.05.2023 

Chleb graham z masłem(gluten, 

mleko), parówki drobiowe na  
ciepło, keczup, musztarda,  

herbata z cytryną. 

 
Aktimel 
(mleko). 
357kcal 

Zupa ogórkowa z ryżem(seler, mleko),  
kluski śląskie(gluten, jaja), gulasz wieprzowy 

w sosie własnym, surówka z kapusty 
czerwonej, kompot wieloowocowy. 592kcal 

Budyń waniliowy(mleko) z 
borówkami i pokruszonymi 

herbatnikami 
(gluten, mleko). 169kcal 

Czwartek 
25.05.2023 

 

 Bułka z sezamem z masłem 
(gluten, mleko), twarożek na ostro 

ze startą rzodkiewka i szpinakiem, 
mleko(mleko). 

 
Owoc. 
353kcal 

Zupa krem z cukinii z grzankami(gluten, 

seler), kasza kuskus(gluten), filet z indyka 
duszony w sosie paprykowym,  
brokuł z kalafiorem na parze,  
woda z pomarańczą. 570kcal 

Ciasto z owocami 
sezonowymi(gluten, jaja), 

kawa zbożowa 
(mleko). 172kcal 

Piątek 
26.05.2023 

Chleb orkiszowy z masłem 
(gluten, mleko), pasta z sera 

żółtego(mleko), jaja(jaja) i cebulki 
zielonej, herbata owocowa. 

 
Owoc. 
352kcal 

Zupa pomidorowa z makaronem 
(gluten, seler, mleko), ziemniaki z koperkiem, 

filet z dorsza panierowany(gluten, jaja), 

colesław, kompot truskawkowy. 620kcal 

Jogurt naturalny(mleko) z 
musem brzoskwiniowym i 

granolą.168kcal 

 

Data Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 
29.05.2023 

Bułka ziarnista z masłem(gluten, 

mleko), pasta z wędliny(mleko), 
jaj(jaja), papryka czerwona, sałata 

lodowa, herbata owocowa. 

 
Owoc. 
364kcal 

 

Zupa ziemniaczana(seler, mleko), naleśniki 
shrekowo - szpinakowe(gluten, jaja, mleko) z 

serem białym i kawałkami owoców,  
kompot wieloowocowy. 591kcal 

Wek z masłem(gluten, 

mleko), serek topiony(mleko), 

ogórek zielony, rzodkiewka, 
herbata z cytryną. 154kcal 

Wtorek 
30.05.2023 

 
Chałka z masłem(gluten, mleko), 

serek biały z miodem(mleko), 
kakao(mleko). 

 
Sok 

jabłkowy. 
358kcal 

Zupa krem z cebuli z grzankami(gluten, seler, 

mleko), kasza jęczmienna(gluten), filet z kur-
czaka w sosie jogurtowo – ziołowym, mini 

marchewka gotowana z bułka tartą, 
 woda z pomarańczą i miodem. 584kcal 

 
Talerz owoców: arbuz, 

winogron, gruszka, paluchy 
kukurydziane. 166kcal 

Środa  
31.05.2023 

Chleb familijny z masłem(gluten, 

mleko), ser żółty(mleko), pomidor, 
ogórek konserwowy, cebulka 
zielona, herbata z cytryną. 

 
Owoc. 
354kcal 

Zupa brokułowa z ryżem(seler),  
ziemniaki, sznycle(gluten, jaja, mleko),   
surówka z kapusty młodej na ciepło,  

kompot truskawkowy. 593kcal 

Grysik na mleku z sokiem 
malinowym lub 

kakao(gluten, mleko).148kcal 

Czwartek 
01.06.2023 
Dzień 
dziecka  

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi(gluten, mleko), 

bułeczka śniadaniowa z 
masłem(gluten, mleko) i serkiem 

"Mój ulubiony"(mleko). 

 
 

Owoc. 
350kcal 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 
(seler, mleko), spaghetti z mięsem mielonym  

i tartym serem żółtym(gluten, mleko), 
 kompot wieloowocowy. 569kcal 

Piknik: Chleb(gluten), 
kiełbaska z rożna z 

keczupem i musztardą, 
herbata z cytryną, soczki 

owocowe. 384kcal 

Piątek 
02.06.2023 

Bułka kajzerka z masłem(gluten, 

mleko), makrela w sosie słodko - 
kwaśnym(ryba), sałata lodowa, 

herbata z miodem. 

Serek 
truskawkowy 

(mleko), z 
borówkami. 

358kcal 

Zupa krupnik(gluten, seler), ziemniaki, jajko 
gotowane z sosem koperkowym(mleko), 

pomidor z cebulką zieloną, 
woda z cytryną. 564kcal 

 
Babka zebra(gluten, jaja), 
koktajl(mleko) z owoców 

sezonowych.171kcal 

Niegazowana woda mineralna jest dostępna dla dzieci przez cały dzień. 
 


