
JADŁOSPIS od dnia 01 sierpnia 2022 do dnia 12 sierpnia 2022 r.

L.p. Data Treść ALERGENY
1. 01.08.2022

Poniedziałek
Śniadanie: Chleb z masłem, szynką, pomidorem, sałata zielona. Chleb (pszenno-żytni, graham) z dżemem ( niska
zawartość

cukru). Kawa ( Inka ) z mlekiem. Herbata z cytryną.
Obiad:    Żurek z ziemniakami z boczkiem i kiełbasą.

Naleśniki z białym serem. Kompot wieloowocowy.
Podwieczorek: Soczek 100 % owocowy, nektarynka.

jajka, mleko,
seler,
gluten

2. 02.08.2022
Wtorek

Śniadanie: Zupa mleczna z chrupkami (czekoladowe kuleczki). Chleb z masłem, jajkiem,szczypiorek, ogórkiem
kiszony, papryka czerwona.

Chleb z dżemem. Herbata z cytryną.
Obiad: Zupa pomidorowa z ryżem. Pieczeń z indyka, ziemniaki, surówka z białej kapusty. Kompot wieloowocowy.
Podwieczorek: Woda mineralna, gruszka.

jajka, mleko,
seler,
gluten

3. 03.08.2022
Środa

Śniadanie: Chleb z masłem, parówką z szynki, pomidorem, ogórek zielony, rzodkiewka. Chleb z dżemem.
Kakao z mlekiem. Herbata z cytryną.

Obiad:   Zupa jarzynowa z ziemniakami. Gulasz, kasza jęczmienną, ogórek kiszony. Kompot wieloowocowy.
Podwieczorek: Soczek 100 % owocowy, morela.

mleko, seler,
gluten

4. 04.08.2022
Czwartek

WYCIECZKA- DZIECI ZAOPATRZONE W SUCHY PROWIANT
Bułka kajzerka z masłem, ser żółty, pomidor. Drożdżówka z serem, soczek owocowy, woda mineralna, jabłko.

mleko, seler,
gluten

5. 05.08.2022
Piątek

Śniadanie: Chleb z masłem, ser żółty, ogórkiem zielonym, papryka żółta. Chleb z dżemem.
Kawa ( Inka ) z mlekiem. Herbata z cytryną.

Obiad:   Zupa kalafiorowa z makaronem świderki. Ryba w panierce, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty.
Kompot wieloowocowy.

Podwieczorek: Woda mineralna, banan.

jaja, mleko, seler,
ryba,
gluten



6. 08.08.2022
Poniedziałek

Śniadanie: Zupa mleczna z chrupkami czekoladowymi muszelki. Chleb (pszenno-żytni, graham) z masłem,
szynką. pomidorem. Chleb z dżemem ( niska zawartość cukru). Herbata z cytryną.

Obiad:    Barszcz czerwony z ziemniakami, jajkiem. Makaron z białym serem. Kompot wieloowocowy.
Podwieczorek: Soczek 100 % owocowy, jabłko.

jaja, mleko, seler,
gluten

7. 09.08.2022
Wtorek

Śniadanie: Chleb ( pszenno-żytni, graham) z masłem, jajkiem, pomidorem, serkiem topionym.
Chleb z dżemem. Kakao z mlekiem. Herbata z cytryną.

Obiad: Zupa koperkowa z makaronem zacierką. Filet z kurczaka, ziemniaki, mizeria. Kompot wieloowocowy
Podwieczorek: Woda mineralna, gruszka.

jaja, mleko, seler,
gluten

8. 10.08.2022
Środa

Śniadanie: Chleb ( pszenno-żytni, graham) z masłem, pomidorem i serkiem homogenizowanym.
Chleb z dżemem( niska zawartość cukru). Kawa ( Inka ) z mlekiem. Herbata z cytryną.

Obiad: Zupa ogórkowa z ryżem. Klopsiki w sosie pomidorowym, kasza jęczmienna, fasolka szparagowa.
Kompot wieloowocowy.

Podwieczorek: Soczek 100 % owocowy, brzoskwinia.

jaja, mleko, seler,
gluten

9. 11.08.2022
Czwartek

Śniadanie: Chleb (pszenno-żytni, graham ) z masłem, kiełbasą szynkową, ogórkiem zielonym. Chleb
z dżemem ( niska zawartość cukru). Kakao z mlekiem. Herbata z cytryną.

Obiad:  Zupa: grochowa z ziemniakami. Spagetti. Kompot wieloowocowy.
Podwieczorek: Woda mineralna, śliwka.

mleko, seler,
gluten

10. 12.08.2022
Piątek

Śniadanie: Zupa mleczna z chrupkami (czekoladowe kuleczki). Chleb z masłem, kiełbasą szynkową, pomidor.
Chleb z dżemem( niska zawartość cukru). Herbata z cytryną.

Obiad:  Zupa: rosół z makaronem czanieckim. Ryba w panierce, ziemniaki surówka z kiszonej kapusty.
Kompot wieloowocowy.

Podwieczorek: Soczek 100 % owocowy, banan.

jaja, mleko, seler,
ryba,
gluten



PÓŁKOLONIA 2022
01.08.2022 - 12.08.2022

Śniadanie:   8.30
Obiad:     12.30



Podwieczorek: 12.30 ( wydany przy obiedzie
)


