
 
 

                                      Jadłospis od 20.01.2020-24.01.2020 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 

 
Pieczywo pszenno-razowe, szynka opolska, 

 bukiet warzyw (sałata, ogórek, rzodkiewka). 
Kalarepa do gryzienia  

Kawa  z mlekiem lub herbata malinowa. (1,2)    
 

Pomarańcza, 
crispy  

Krupnik z kaszą pęczak 
Schab, mięso wieprzowe 

kasza pęczak, włoszczyzna, ziemniaki 
pietruszka zielona,  

sól morska, pieprz, lubczyk (1,6) 

Ryż na mleku zapiekany 
z jabłkami i z cynamonem. 
Kompot wieloowocowy. 

Mleko roślinne, mleko krowie, ryż, jabłka, 
cukier waniliowy, cynamon. (2) 

WT 

Płatki jęczmienne na mleku, bułka z 
sezamem,  

serek naturalny z papryką i szczypiorkiem., 
Miód wielokwiatowy.  

Mleko lub herbata miętowa. (1,2) 

Ananas, 
migdały 

(10)  

Zupa szpinakowa z ryżem 
Kurczak, włoszczyzna, szpinak,  

sól, pieprz, lubczyk, ryż (6) 
 

Kotlet schabowy  z ziemniakami z koperkiem, 
mizeria z jogurtem. 

Kompot wieloowocowy. 
Sznycel, jajko, mąka, bułka tarta, sól, pieprz, 

olej kokosowy. (1,3) 

ŚR 

Pieczywo pszenno-graham, 
kiełbaska na gorąco, 

bukiet warzyw 
(sałata, ogórek kiszony, papryka). 

Herbata z kopru włoskiego lub mleko. (1,2) 

Banan 

Ziemniaczanka z czosnkiem 
Wywar mięsno-warzywny (schab od szynki), 

ziemniaki, czosnek, sól morska, czarny pieprz, lubczyk, 
pietruszka zielona (6) 

Gulasz z indyka z kaszą jęczmienną, gryczaną, 
sałatka z buraków. 

Kompot wieloowocowy. 
Udziec z indyka, cebula, mąka tapioka +woda 

sól, pieprz, tymianek, oregano (1) 

CZW 

Rogal z makiem, serek naturalny  
ze świeżą bazylią i szczypiorkiem.  

Konfitura robiona przez dzieci,  
Marchewka do gryzienia. 

Kakao lub herbata miętowa. (1,2) 

Winogron, 
orzechy 
włoskie  

(10) 

Rosół z makaronem 
Kurczak i indyk 

Marchew, seler, pietruszka w korzeniu 
por, cebula opalana, nać pietruszki 

Makaron 
Sól morska, czarny pieprz (1, 6) 

Kotlet siekany drobiowy pieczony w piecu 
konwekcyjnym, ziemniaki z koperkiem, 

sałatka z czerwonej kapusty. 
Kompot wieloowocowy. 

Pierś z kurczaka (zmielona), papryka 
czerwona, ser żółty, jajko, pieczarki, cebulka 

(2,3) 

PT 

Pieczywo wieloziarniste,  
pasta z soczewicy, jajko gotowane,  

bukiet warzyw (szczypior, pomidorki, ogórek)  
Herbata z cytryną lub mleko. (1, 2)   

Sok                       
ze świeżych 

owoców 

Kalafiorowa z lanym ciastem  
Kurczak, szyjka z indyka, kalafior, włoszczyzna 

lane kluski (mąka+ jajko), masło klarowane, sól, pieprz, 
lubczyk, pietruszka zielona (1,2,3) 

Ryba w cieście, ziemniaczki gotowane  
z koperkiem, surówka z kiszonej kapusty i 

marchewki. Kompot wieloowocowy.  
(1,2,3) 

 


