
 

Jadłospis na okres od 10.08.2020 do 14.08.2020. 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Kasza manna na mleku (200ml) 
1,7 

Kanapki: 
Pieczywo mieszane (razowe, 

pszenne), masło, wędlina 
domowa, pomidor , ser żółty, 

sałata (150g) 1,7,12 
Herbata rumiankowa (200ml) 

Płatki ryżowe na mleku  
(200ml)  7 
Kanapki: 

Pieczywo mieszane (razowe, 
pszenne), pasta jajeczna z 

ogórkiem i rzodkiewką  (150g) 
1,3,7,10 

Herbata owocowa (200ml) 

Płatki kukurydziane na mleku 
na mleku (200g) 
1,3,7Kanapki:Pieczywo 
mieszane ( razowe, pszenne), 
masło, szynka z indyka, 
rzodkiewka , szczypiorek (150g) 
1,7,12Herbata (200ml) 

Kasza bulgur na mleku   (200g) 
1,7Kanapki:Pieczywo mieszane 
(razowe, pszenne), masło, 
wędlina, ogórek, szczypiorek 
(150g) 1,3,7Herbata (200ml) 

Kasza kuskus na mleku(200g) 
1,7Kanapki:Bułeczka maślana z 
serkiem kremowym z dżemem  
(150g) 1,3,7,12Herbata 
owocowo-ziołowa (200ml) 

Obiad Zupa  jarzynowa ( 250ml) 
7,10Pieczywo (30g)1,12Gulasz 
wieprzowy (60g) 10Kasza 
jęczmienna (120g)Surówka z 
kapusty pekińskiej z papryką 
(60g)Kompot 
truskawkowy(200ml)Jabłko 

Barszcz biały z ziemniakami 
(250ml) 7,10Pieczywo (30g) 
1,12Nuggetsy z kurczaka (60g) 
1,3,10Ziemniaki (120g)Sałatka z 
ogórków  (60g) 10Kompot 
owocowy (200ml)Śliwka 

Zupa koperkowa z ziemniakami 
i śmietaną (250ml) 
7,10Pieczywo (30g) 
1,12Pierożki z mięsem (180g) 
1,3Surówka z młodej białej 
kapusty z oliwą z oliwek  (60g) 
10Kompot 
wiśniowy(200ml)Winogron 

Zupa krem pomidorowy z 
makaronem (250ml) 
10Drobiowe pulpeciki w sosie 
śmietankowym (60g) 7Kasza 
jęczmienna (120g)Surówka 
Colesław (60g) 7,10Kompot 
owocowy (200ml)Borówka 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 
(250ml) 7,10Pieczywo (30g) 
1,12Ryba w chrupiącej panierce 
(60g) 1,3,4Ziemniaki ( 
120g)Surówka z kiszonej 
kapusty (60g) 10Kompot 
śliwkowy (200ml)Arbuz 100g 

Podwieczorek Naleśniki z serem 1,3,7 Bułeczka drożdżowa z dżemem 
1,3,7Kakao 7,8,9 

Jogurt naturalny z owocami 7 Ciasteczka z mąki owsianej z 
ziarnami 1 

Mini serniczki 1,7Świeży sok z 
pomarańczy 

 

Alergeny: 

1 Zboża zawierające gluten 5 Orzeszki ziemne (arachidowe) 9 Migdały 13 Dwutlenek siarki 
2 Skorupiaki i produkty pochodne 6 Soja i produkty pochodne 10 Seler i produkty pochodne 14 Łubin 
3 Jaja i produkty pochodne 7 Mleko i produkty pochodne 11 Gorczyca i produkty pochodne 15 Mięczaki 
4 Ryby i produkty pochodne 8 Orzechy 12 Nasiona sezamu i produkty pochodne  
 


