
J A D Ł O S P I S  od 22.05.2023 do 02.06.2023 

Data Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 
22.05.2023 

Chleb na zakwasie z masłem, 
szynka wiejska, ogórek zielony, 

sałata lodowa  /p.1,4/  
herbata owocowa 

 
owoc 

 

Barszcz biały z ziemniakami i białą 
kiełbasą, knedle ze śliwkami, masłem, 

cukrem i cynamonem  /p.1,2,4,5/ 
Kompot owocowy 

Bułka słowiańska z masłem, 
ser żółty, papryka czerwona, 

szczypiorek  /p.1,4/ 
kakao 

Wtorek 
23.05.2023 
 

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi, chałka z 

masłem i miodem  
 /p.1,4/ 

 
owoc 

Zupa z zielonego ogórka z lanym 
ciastem, pałeczki z kurczaka, ziemniaki, 

fasolka szparagowa  /p.1,2,4,5/ 
Kompot owocowy 

Kisiel z jabłkami, biszkopty 
/p.1,4/  

Środa 
24.05.2023 

Chleb wieloziarnisty z masłem, 
ser mozzarella, rukola, pomidor 

Kawa zbożowa  
/p.1,4/     

 
 

owoc 

Rosół z makaronem, kotlet drobiowy, 
ziemniaki, buraczki czerwone  

/p.1,2,4,5/ 
Kompot owocowy 

Batonik zbożowy, sok 
jabłkowy  /p.1,4/ 

 

Czwartek 
25.05.2023 
 

Bułka grahamka z masłem, 
pasta mięsna, ogórek 

konserwowy, rzodkiewka 
  /p.1,4/  herbata z cytryną 

 
owoc 

Zupa jarzynowa z ziemniakami, gulasz z 
kaszą, ogórek kiszony 

 /p.1,2,3,4,5/  
Kompot owocowy                                 

Budyń malinowy, wafle 
ryżowe  /p.1,4/ 

Piątek 
26.05.2023 
 

Chleb na zakwasie z masłem, 
parówki śląskie, ketchup, sałata 

lodowa 
/p.1,4/ 

Herbata owocowa 

 
Actimel 

/p.4/ 

Zupa grochowa z kiełbasą, kopytka 
serowe z masłem, cukrem i cynamonem 

/p.1,2,4,5/  kompot owocowy 

Bułka kajzerka z masłem, 
pasta z tuńczyka z ogórkiem 
konserwowym i rzodkiewką 

/p.1,4/  herbata z cytryną 

 

Data Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek. 
29.05.2023 

Chleb na zakwasie z masłem, 
szynka drobiowa, ogórek zielony, 

sałata lodowa  /p.1,4/     
 kawa zbożowa 

 
owoc 

Zupa ziemniaczana z kminkiem, ryż na 
mleku z musem z mango 

/p.1,2,4,5/  kompot owocowy 

Wek z masłem, pasztetowa 
kremowa, pomidor, 
szczypiorek  /p.1,4/  
  herbata owocowa 

Wtorek 
30.05.2023 

Zupa mleczna z płatkami 
górskimi, bułka cynamonowa z 

masłem i serkiem białym 
 /p.1,4/ 

 
 

owoc 

Zupa grysikowa z zielonym groszkiem, 
sznycelek, ziemniaki, kapusta biała 

zacierana  /p.1,2,4,5/  
Kompot owocowy                                  

Mus Kubuś, ciastka pieguski  
/p.1,/ 

Środa 
31.05.2023 
 

Chleb wieloziarnisty z masłem, 
pasta jajeczna ze szczypiorkiem, 

pomidor 
/p.1,4/  kakao 

 
owoc 

Zupa brokułowa z kaszą jaglaną, filet z 
indyka w sosie, ziemniaki, buraczki 

czerwone 
/p.1,2,4,5/   kompot owocowy 

Kołacz drożdżowy z 
owocami, sok multiwitamina 

Czwartek 
01.06.2023 

Chleb królewski z masłem, filet z 
indyka, ogórek zielony, 

roszponka /p.1,4/ 
Kawa inka 

 
 

owoc  
 

Kapuśniak z ziemniakami i mięsem, 
naleśniki z serem białym i syropem 

klonowym  /p.1,2,4,5/ 
Kompot owocowy 

Bułka kajzerka z masłęm, 
pasztet swojski, ogórek 

kiszony, rzodkiewka  /p.1,4/ 
Herbata z cytryną 

Piątek 
02.06.2023 

Bułka kajzerka z masłem, ser 
żółty, papryka czerwona, 

szczypiorek  /p.1,4/ 
kakao 

 
owoc 

 

Zupa selerowa z grzankami, ryba soute, 
ziemniaki, sałata lodowa z jogurtem 

/p.1,2,3,4,5/ 
Kompot owocowy 

Galaretka z owocami i bitą 
śmietaną, rurka waflowa 

/p.1,4/ 

 

Niegazowana woda mineralna jest dostępna dla dzieci przez cały dzień. 
ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH 

1.ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN 

2.JAJKA I PRODUKTY POCHODNE 

3.RYBY I PRODUKTY POCHODNE 

4.MLEKO I PRODUKTY POCHODNE 

5.SELER I PRODUKTY POCHODNE 

                 6.NASIONA SEZAMU I PRODUKTY POCHODNE 


