
 
 

Jadłospis od 15.04.2019-19.04.2019 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 

Pieczywo pszenno-razowe, szynka z pieca, 
bukiet warzyw (sałata, szczypior, pomidor, 
rzodkiewka), kawa z mlekiem lub herbata 

czarna z cytryną. (1,2) 

Kiwi 

Krupnik z kaszą jęczmienną 
Kość schabowa, mięso wieprzowe 

kasza jęczmienna, włoszczyzna 
ziemniaki, pietruszka zielona, sól morska, pieprz, lubczyk. (1, 6)  

Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. 
Kompot wieloowocowy. 

WT 

Kasza manna na mleku z sokiem owocowym. 
Bułka z sezamem, serek naturalny  

z ogórkiem i szczypiorkiem.  
Miód wielokwiatowy. Papryka do gryzienia. 

Herbata miętowa. (1,2) 

Ananas 

Zupa ziemniaczana z lanym ciastem  
Kurczak, szyjka z indyka, kalafior, włoszczyzna 

lane kluski (mąka + jajko) 
masło klarowane, sól, pieprz, lubczyk, pietruszka zielona. (1,3)  

Kotlet mielony pieczony w piecu 
konwekcyjnym, ziemniaki gotowane  
z koperkiem, marchew z groszkiem. 

Kompot wieloowocowy. (1,2,3) 

ŚR 

Pieczywo pszenno-graham,  
pasta z soczewicy, bukiet warzyw (sałata, 
pomidor, kiełki brokułu, kiszony ogórek.  

Herbata owocowa, mleko.(1,2)  

Winogron 

Zupa ziemniaczana z czosnkiem 
Włoszczyzna, kość schabowa, ziemniaki pokrojone w kostkę,  

odrobina czosnku do smaku,  
sól morska, czarny pieprz, lubczyk, pietruszka zielona. (6) 

Zapiekanka makaronowa z warzywami  
na parze (cukinia, marchew, seler, 

pietruszka korzeń, por).  
Kompot wieloowocowy. (1,3)  

CZW 

 
Śniadanie wielkanocne z niespodzianką  
Pieczywo wieloziarniste, biała kiełbaska, 

jajko gotowane, szczypior, pomidor, ogórek, 
buraczki z chrzanem.  

Herbata czarna z cytryną, mleko. (1,2,3) 
 

Mandarynki 

Rosół z makaronem  
Kurczak i indyk, marchew, seler, pietruszka w korzeniu 

Por, cebula opalana, nać pietruszki, makaron nitki,  
sól morska, czarny pieprz, liść laurowy, ziele angielskie. (1,3, 6) 

 

Pałka z kurczaka, ziemniaki gotowane  
z koperkiem, sałata lodowa z serem 

feta, pomidorkami, kukurydzą.  
Kompot wieloowocowy. (2) 

PT 

Rogal z makiem, serek z czosnkiem 
niedźwiedzim, konfitura robiona przez 

dzieci, kalarepa do gryzienia.  
Kakao, herbata owocowa. (1,2) 

Koktajl 
truskawkowy  

z odrobiną 
naturalnego 

jogurtu 
 z cripsami (3) 

Barszcz czerwony  
Kość schabowa, buraki, włoszczyzna, ziemniaki 

pietruszka zielona, czosnek 
sól morska, czarny pieprz, sok z cytryny, jogurt naturalny, 

szczypta cukru do smaku. (3,6) 

Ryba (miruna) pieczona z ziołami  
w piecu konwekcyjnym, do tego 

ziemniaczki gotowane z koperkiem  
oraz surówka z białej kapusty 

(Biała kapusta, marchewka, chrzan, 
jogurt, cukier puder, sól morska) 

Kompot wieloowocowy. (3)   

 


