
Jadłospis dekadowy 

Od 01.09.2021 do 10.09.21 
 

data śniadanie II śniadanie obiad podwieczorek alergeny 

środa 

01.09.21 

Chleb razowy z 

masłem, szynka 

drobiowa, mix 

warzyw: papryka, 

pomidor, rzodkiewka, 

kawa inka 

banan Zupa jarzynowa zabielana, makaron 

spaghetti, surówka z kapusty pekińskiej, 

kompot sezonowy 

Jogurt naturalny z 

owocami, chrupki 

kukurydziane 

  

gluten, mleko, 

seler, jajko, cytrusy 

czwartek 

02.09.21 

Zupa mleczna z 

płatkami owsianymi i 

żurawiną, bułka 

dyniowa z masłem, 

twarożek ze 

szczypiorkiem 

Mus 

warzywny 

Zupa pomidorowa z ryżem, kotlecik 

drobiowy, ziemniaki młode gotowane z 

koperkiem, mizeria ze śmietaną, kompot 

sezonowy 

Sałatka owocowa: 

arbuz, banan, śliwki, 

gruszka, jabłko 

gluten, mleko, 

seler, jajko, cytrusy 

Piątek 

03.09.21 

 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem, pasta z ryby, 

pomidor malinowy, 

mix kiełków, herbata z 

cytryną 

jabłko Zupa krem z brokuła z groszkiem 

ptysiowym, kopytka z masłem, surówka 

z marchewki, kompot sezonowy 

Budyń z musem  

jabłkowym 

gluten, mleko, 

seler, jajko, cytrusy 

Poniedziałek 

06.09.21 

Chleb razowy z 

masłem, kiełbaska z 

cielęciną, mix 

kolorowych papryk, 

herbatka ziołowa 

truskawki Zupa krupnik, racuszki drożdżowe z 

polewą jogurtowo-owocową, kompot 

sezonowy 

Kanapka z jajkiem, 

rzodkiewką i 

szczypiorkiem, herbata 

owocowa 

gluten, mleko, 

seler, jajko, cytrusy 

wtorek 

07.09.21 

Zupa mleczna z 

płatkami 

kukurydzianymi, pasta 

z rzodkiewki, jajka i 

sera. 

gruszka Zupa z czerwonej ciecierzycy z 

pomidorami, steki drobiowe, ziemniaki 

młode gotowane z koperkiem, sałatka z 

buraczków, kompot sezonowy 

Pucharek z kolorową 

galaretką, bitą śmietaną 

i owocami  

gluten, mleko, 

seler, jajko, 

cytrusy, ryba 

Środa 

08.09.21 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem, parówka z 

szynki, szwedzki stół 

warzyw: papryka, 

pomidor, kiełki, 

herbata z cytryną 

winogrono Zupa rosołowo-warzywna, makaron po 

meksykańsku z brokułem ( makaron 

pełnoziarnisty) , kompot sezonowy 

Zapiekane śliwki( pod 

pierzynką), kakao 

gluten, mleko, 

seler, jajko, cytrusy 

czwartek 

24.08.21 

Zupa mleczna z 

płatkami owsianymi i 

żurawiną, bułka 

dyniowa z masłem, ser 

żółty, pomidorki 

koktajlowe, 

rzodkiewka 

Soczek 

multiwitamin

a 

Zupa szpinakowo-pieczarkowa, kurczak 

w sosie słodko- kwaśnym, ryż, surówka 

z kapusty, kompot sezonowy 

Rogaliki z konfiturą 

( wypiek własny) 

herbatka z cytryną 

gluten, mleko, 

seler, jajko, cytrusy 

piątek 

25.08.21 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem, szynka 

pieczona sałatka z 

zielonych sałat z serem 

feta, oliwkami i 

suszonymi pomidorami 

Marchewka, 

kalarepka  

Zupa ogórkowa z ryżem, ryba pieczona, 

młode ziemniaki, marchewka z 

groszkiem, kompot sezonowy 

Maślanka owocowa, 

batonik musli z płatków 

owsianych 

gluten, mleko, 

seler, jajko, 

cytrusy,  

      

      

 

Zastrzegam  drobne zmiany w Jadłospisie  

Kamila Wojtowicz - Intendent 


