
Jadłospis 

 

Pon. 25.05. 

Pieczywo mieszane, masło,  pasta 

z tuńczyka, zielona cebulka, papryka 

czerwona, kakao, herbata owocowa 

(1,4,7) 

* woda do picia, bakalie 

Zupa brokułowa 

 z kaszą jaglaną i śmietaną  

posypana koperkiem (marchew, 

seler,cebula, brokuł, kalafior 

pietruszka nać, kasza jaglana, 

śmietana 18%) 

Makaron pełnoziarnisty 

z warzywami i kiełbasą (brokuł, 

marchew, pietruszka nać, papryka, 

groszek zielony) 

 kompot (3,7,9) 

 

 

Pieczywo mieszane, masło, szynka 

drobiowa, rzodkiewka, herbata, kawa 

zbożowa zabielana (1,7) 

Wt. 26.05. 

Kanapka wiosenna: 

Pieczywo pszenno-żytnie, masło,  
rzodkiewka, szczypior, pomidor, 

ogórek kiszony herbata, bawarka (1,7) 

*woda do picia, jabłko 

Zupa ze świeżego zielonego ogórka 

z grzankami (ogórki zielone, 

marchew, seler, cebula, bułka 

pszenna) 

Ryż na mleku z bitą śmietaną 

i truskawkami (ryż, mleko, 

śmietana 30%, truskawki) 
kompot (1, 3,7,9) 

 

 

 Pieczywo mieszane, masło,  pasta 

z jajka 

 ze szczypiorkiem, pomidor, herbata 

7 ziół, kakao (1,7) 

Sr. 27.05. 

Pieczywo mieszane, masło, kiełbasa 

krakowska, ogórek kiszony, 

rzodkiewka, kawa zbożowa 

zabielana, herbata(1,7) 

*woda do picia, marchew 

Zupa kalafiorowa z kluskami 

francuskimi 

 i zieloną pietruszką 

(marchew, seler, kalafior, cebula, 

pietruszka nać, jajka, mąka 

pszenna, masło) 

Ziemniaki, jajko ugotowane 

na twardo 
w delikatnym sosie śmietanowo-

koperkowym, sałatka 

z buraków czerwonych 

z cebulką i zielonym groszkiem, 

kompot (1,3,7,9) 

 

 

Drożdżówka wielosmakowa 

 z kruszonką, mleko, herbata 

owocowa 

Czw.28.05. 

Pieczywo razowe, masło, dżem 

niskosłodzony morelowy, płatki 

kukurydziane 
z mlekiem, herbata ziołowa (1,7) 

*  woda do picia, banany 

Krupnik z warzywami 

i śmietaną (marchew, seler, cebula, 

kasza jęczmienna, śmietana 18%) 

Spaghetti z mięsem mielonym 

i sosem pomidorowym posypane 

ziołami prowansalskimi, kompot 

(1,7,9) 

 

 

Koktajl owocowy (maślanka 

naturalna , banany, maliny)pałeczki 

kukurydziane* 

Pt.29.05 

Pieczywo mieszane, masło, ser żółty 

gouda, papryka, ogórek zielony,  kawa 

zbożowa zabielana, herbata 

z cytryną (1,7) 

* woda do picia, żurawina 

Barszcz biały 

z jajkiem(marchew, seler, cebula, 

naturalny zakwas pszenny barszczu 

białego, jajko ugotowane 

na twardo) 

Ziemniaki, sznycelki  rybne 

z  „Mintaja”surówka z młodej 

kapusty ze świeżym koperkiem 

(mąka pszenna, jajka, ryba 

„Mintaj”) kompot 

(1,3,4,7,9) 

 

 

 

Jabłko z polskiego sadu, biszkopty* 

 

Maj 2020r. 
Alergeny występujące w posiłkach 1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby i ich produkty pochodne, 

8 orzechy, 9 seler 

 

Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe(np. herbata, kakao, dżem itd.)mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, orzechów, selera i gorczycy 



Jadłospis 

Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Pon.1.06. 

Pieczywo mieszane, masło, szynka 

drobiowa, ogórek zielony, kakao, 

melisa (1,7) 

* woda do picia, jabłko 

Zupa pomidorowa z ryżem 

i śmietaną (marchew, seler, 

cebula, pomidory, śmietana 

18%) 

Makaron  świderki 

z twarogiem 

i cynamonem, kawałki świeżych 

sezonowych owoców,  kompot 

(1,7,9) 

 

Pieczywo, masło, pasztet (wyrób 

własny kuchni) papryka czerwona, 

kakao, herbata (1,7) 

Wt.2.06. 

Pieczywo mieszane, masło, ryba 

wędzona, rzodkiewka, pomidor, 

kakao, herbata 

z cytryną (1,4,7) 

*woda do picia, banany 

Lekka zupa z fasolki 

szparagowej 

z majerankiem i grzankami 

(fasolka szparagowa, marchew, 

seler, cebula, bułki pszenne) 

Gulasz wieprzowy 

z ziemniakami i kolorowymi 

warzywami, 

kompot (1,9) 

 

 

Świeże owoce (jabłko, winogron, 

banan) wafle ryżowe 

Sr.3.06. 

Pieczywo mieszane, masło, serek 

„Almette” ogórek kiszony, sałata 

zielona, bawarka, herbata ziołowa 

(1,7) 

* woda do picia, jabłko 

Zupa cebulowa z lanym ciastem 

i zieloną pietruszką 

(marchew, seler, cebula,  

śmietana 18%, jajka, mąka 

pszenna) 

Kasza jęczmienna gotowana, 

wątróbka drobiowa w sosie 

własnym, surówka z cebuli 

i jabłka posypana świeżą natką 

pietruszki (śmietana 18%, mąka 

pszenna) (1,3,7,9) kompot 

 

Pieczywo razowe,  masło,  

powidła śliwkowe, bawarka, 

herbata owocowa (1,7) 

 

Czw.4.06. 

Graham,  masło, kiełbasa 

żywiecka, rzodkiewka, szczypior, 

herbata, kakao (1,7) 

*woda do picia, sezonowe owoce 

Rosół drobiowy 

z makaronem nitki i lubczykiem 

(marchew, seler, cebula, 

pietruszka nać, por, mięso 

drobiowe) 

Racuchy na naturalnej 

maślance z jabłkami (mąka 

pszenna, jajka, mleko, 

jabłka)woda 

z cytryną i miodem (3,7,9) 

 

Pieczywo mieszane, masło, ser 

żółty, pomidor, herbata 7 ziół, 

kakao (1,7) 

Pt.5.06. 

Pieczywo wieloziarniste, masło, 

papryka żółta, zielony ogórek, 

rzodkiewka, szczypiorek, kawa 

zbożowa zabielana, herbata 

owocowa (1,7) 

*woda do picia, talarki z banana 

Barszczyk czerwony 

z ziemniakami i śmietaną 

(marchew, seler, śmietana 18% 

cebula, buraki czerwone) 

Ryż gotowany na sypko 

z warzywami i kurczakiem 

(marchewka, papryka, 

kukurydza, fasolka szparagowa), 

kompot (7,9) 

 

Sok owocowy 100%, herbatniki 

pełnoziarniste* 

Czerwiec 2020r. 
Alergeny występujące w posiłkach 1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby i ich produkty pochodne, 

8 orzechy, 9 seler 

 

*Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe(np. herbata, kakao, dżem itd.)mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, orzechów, selera i gorczycy 


