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    ŚNIADANIE       OBIAD  PODWIE- 
CZOREK 

PONIE- 

DZIAŁEK 
Herbata owocowa 200ml 

Zupa mleczna kasza manna 200ml(mleko, pszenica ) 
chleb mieszany 

(pszenica, żyto,jajka) 
Masło 10g, (mleko) 

wędlina 15g 
Ser żółty 15g (mleko) 
Ogórek, sałata/ 25g 

Pomidorowa z makaronem 250ml 
 ( seler ,pszenica, jajka ) 

Drugie Danie 280g 
Pyzy z mięsem 4szt.  Buraki na ciepło 

( masło, jajko, pszenica) 
 kompot 

  
OWOC 

 WTOREK Herbata z cytryną 200ml 
Zupa mleczna płatki miodowe 200 ml, (mleko, 

pszenica, orzechy) 
Chleb mieszany 

(pszenica, żyto) 
Masło 10g, (mleko) 

 Parówka na gorąco, 
sos pomidorowy 5g 

twarożek z rzodkiewką10g  (mleko) pomidor 20 g, 

Zupa krupnik z ziemniakami  
250ml( seler,jęczmień) 

  Drugie Danie 300g 
A,la Gołąbki w sosie pomidorowym, 

ziemniaki 
 ( mleko, jajka, pszenica ) 

Kompot owocowy   

 Jogurt 
owocowy  

pałka 
kukurydziana 

 100 g  (mleko) 

ŚRODA Herbata z ziołowa 200ml 
Zupa mleczna owsianka  200 ml, (mleko, owies) 

 Pieczywo mieszane 
 (pszenica, żyto,) 

Masło 10g, (mleko) 
jajecznica na maśle (mleko, jajko) 

ser żółty 10g,  (mleko) 
 ogórek 20g 

Zupa Szpinakowa z Ziemniaki  250ml 
( seler,  mleko) 

Drugie Danie 300g 
Placki ziemniaczane i mizeria 

 (  jajka, pszenica, mleko ) 
kompot owocowy 

 Drożdżówka z 
owocami 
*własny 
wypiek 
(mleko, 

jaja,pszenica) 

CZWAR- 

TEK 
Herbata z owocowa 200ml 

Płatki na mleku kukurydziane 200 ml 
 (mleko, pszenica) 

 Pieczywo mieszane 
 (pszenica, żyto,jajka) 

Masło 10g, (mleko) 
szynka z kurczaka gotowanego 15g 

ser żółty 10g (mleko) 
ogórek 20g, pomidor 10g, 

Zupa z soczewicy czerwonej   250ml  
( seler, mleko) 

 Drugie Danie 300g 
Pulpety wieprzowe w sosie pieczarkowy, 

surówka z młodej kapusty 
( mleko, jajka, pszenica ) 

Kompot owocowy 

   
 Galaretka z 

owocami  
wafel ryżowy 

 

 

 

 

 

 
PIĄTEK 

Herbata owocowa 200ml 
 Kasza Manna na mleku 

200 ml, (mleko,pszenica, orzechy ) 
 Pieczywo mieszane (pszenica, żyto,jajka) 

Masło 10g, (mleko) 
Pasta serowo- Jajeczna 

(mleko, jajka), 
powidła śliwkowe 5g 
pomidor20g, papryka 

wędlina 20g 

Zupa Botwinka   250ml(seler) 
 Drugie Danie 300g 

 Ryba po Grecku z ziemniakami 
( jaja,ryba,seler,pszenica) 

Kompot owocowy 
  
  

 
 

owoc 
  
   
 

 

Pogrubioną Trzcionką opracowane alergeny zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011.W zakładzie produkcyjnym używa się zboża zawierające gluten, jaja i pochodne, ryby i pochodne, seler i 

pochodne, sezam orzechy ziemne, soja i pochodne, gorczyca, Każda Potrawa może zawierać śladowe ilości w/w Alergenów, Jadłospis opracowany dla dzieci z zapotrzebowaniem energetycznym 1400 

kcal. 

Wszystkie potrawy przygotowywane są z naturalnych składników bez dodatków glutaminianu sodu i sztucznych barwników. 


