
 
 

Jadłospis od 24.02.2020-28.02.2020 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 

Pieczywo pszenno-razowe, szynka wiejska, 
 bukiet warzyw (sałata, ogórek, rzodkiewka). 
Kawa z mlekiem lub herbata malinowa. (1,2)    

 
 
 

Mandarynka, 
migdały 

(10) 
 

Zupa grochowa z ziemniakami 
Schab, mięso wieprzowe, 

włoszczyzna (marchew, seler, pietruszka korzeń, por), 
ziemniaki, groch, majeranek, 

czosnek, pieprz, lubczyk, pietruszka zielona (6) 

Naleśniki z serem i cynamonem, jabłko 
Kompot wieloowocowy  

Mąka pszenna, jajka, mleko, cukier waniliowy, serek  
mój ulubiony, cynamon, sól, olej kokosowy jabłka. 

(1,2,3)   

WT 

 Płatki owsiane  na mleku z żurawiną, bułka  
z makiem, serek naturalny z papryką 

 i szczypiorkiem. Miód wielokwiatowy. Kalarepa 
do gryzienia. 

Herbata z kopru włoskiego. (1,2) 

Winogron Ziemniaczanka z czosnkiem 
Schab od szynki, włoszczyzna, ziemniaki, czosnek,  

sól morska, czarny pieprz, lubczyk,  
pietruszka zielona. (6) 

 

Potrawka mięsno-warzywna duszona,  
makaron pełnoziarnisty, sałatka 

 z gotowanych brokułów z ogórkiem kiszonym, 
jajkiem gotowanym, prażonymi migdałami 

 i odrobiną jogurtu naturalnego  
Kompot wieloowocowy 

Mięso wieprzowe  (łopatka zmielona), cebulka, 
papryka, czerwona fasola, czosnek, kukurydza, sól, 

pieprz, chili con carne,. 1,2,3,10) 

ŚR 

Pieczywo pszenno-graham,  
kiełbaska na gorąco, bukiet warzyw (sałata, 

ogórek kiszony, pomidor koktajlowy). 
Herbata czarna z cytryną lub mleko. (1,2) 

Banan, orzechy 
włoskie (10) 

Zupa jarzynowa z zieloną pietruszką 
Schab, mięso wieprzowe,  

mieszanka 7-składnikowa (kalafior, marchew, fasola 
szparagowa, cebula, groszek, pietruszka, seler), ziemniaki, 

pietruszka zielona, liść laurowy,  
ziele angielskie,  lubczyk, pieprz, sól morska (1,6) 

Kluski nadziewane mięsem,  
kapusta kiszona zasmażana  

Kompot wieloowocowy 
Ziemniaki, jajko, mąka ziemniaczana, masełko,  

kapusta kiszona, sól, pieprz.  (1,2,3) 
 

CZW 

Rogal z masłem, serek naturalny  
ze świeżą bazylią, szczypiorkiem 

 i czosnkiem.  
Konfitura robiona przez dzieci,  

Kakao lub herbata z melisą i gruszką. (1,2) 
 

Ananas, crispy Rosół z makaronem 
Kurczak i indyk, marchew, seler, pietruszka  

w korzeniu, por, cebula opalana, nać pietruszki,  
makaron, sól morska, czarny pieprz (1, 3, 6) 

 

Pulpet w sosie cebulowym pieczony w piecu 
konwekcyjnym, kasza jęczmienna i gryczana, 

 sałatka z buraczków.  
Kompot wieloowocowy.  

Mięso wieprzowe, cebulka, sól, pieprz 

PT 

Pieczywo wieloziarniste, jajecznica na maśle  
ze szczypiorkiem, pasta z soczewicy. Marchewka 

do gryzienia. 
Herbata truskawkowa lub mleko. (1,2,3)  

Kasza manna na 
mleku 

 z sokiem 
truskawkowym  

 
(1,2) 

 

Zupa szpinakowa z ryżem 
Kurczak, włoszczyzna, szpinak,  

sól, pieprz, lubczyk, ryż (6) 
 
 

Kotlet  rybny pieczony w piecu konwekcyjnym, 
ziemniaki z koperkiem,  

surówka z czerwonej kapusty 
Kompot wieloowocowy  

Dorsz, cebulka, bułka czerstwa, jajka, bułka tarta, 
sól, pieprz, przyprawa do ryb, czerwona 

kapusta.(1,3,4). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


