
 
 

Jadłospis od 22.06.2020-26.06.2020 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 

Pieczywo pszenno-razowe, polędwica 
sopocka, bukiet warzyw (sałata, pomidor, 

kiełki rzodkiewki). 
Kawa z mlekiem lub herbata miętowa. 

(1,2)  

Truskawki, crispy 
Zupa ogórkowa 

Schab, włoszczyzna, ogórek kiszony, ziemniaki, 
pieprz czarny, sól morska, lubczyk, majeranek (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 jęczmienne na mleku, bułka 
poznańska z masłem, serek naturalny                     

z rzodkiewką i szczypiorkiem. 
Miód wielokwiatowy. 

Herbata zielona z maliną i truskawką. (1,2) 

Ananas, daktyle 

Barszcz czerwony z fasolą 
Schab, buraki, włoszczyzna, fasola drobna, pietruszka 

zielona, czosnek, sól, pieprz,  
sok z cytryny, jogurt naturalny, szczypta cukru (2,6) 

 

Gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna,               
gryczana, mizeria 

Kompot wieloowocowy 
Mięso od szynki wieprzowej, cebula, sól, pieprz, 
mąka pszenna + tapioka, papryka słodka, kasza 

jęczmienna, kasza gryczana, ogórek, jogurt. (1, 2) 

ŚR 

Pieczywo pszenno-graham,  
szynka olchą wędzona, bukiet warzyw 

(sałata, ogórek, papryka). 
Mleko lub herbata czarna z cytryną. (1,2) 

Banan  

Ziemniaczanka z czosnkiem 
Schab od szynki, włoszczyzna, ziemniaki, czosnek, sól 
morska, czarny pieprz, lubczyk, pietruszka zielona (6) 

 

Potrawka mięsno-warzywna duszona, 
makaron pełnoziarnisty, tarta marchewka 

Kompot wieloowocowy 
Mięso wieprzowe (łopatka zmielona), 

cebulka, papryka, czerwona fasola, czosnek, 
kukurydza, marchewka, makaron pełnoziarnisty, 

sól, pieprz, chili con carne . (1,2) 

CZW 

Rogal z makiem, serek naturalny  
z czosnkiem niedźwiedzim. 

Konfitura robiona przez dzieci.  
Marchewka do gryzienia. 

Kakao lub herbata z czystka. (1,2)  
 

Arbuz, migdały (10) 

Zupa pomidorowa z ryżem 
Włoszczyzna(marchew, seler, pietruszka korzeń, por), 

indyk, kurczak, pomidory z puszki, ryż, 
bazylia, sól, pieprz, cukier, majeranek, 

pietruszka zielona, liść laurowy, ziele angielskie (1,2,3,6) 

Kotlet drobiowy siekany pieczony  
w piecu konwekcyjnym, ziemniaki  

z koperkiem, sałatka z czerwonej kapusty 
Kompot wieloowocowy 

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

koperek, kapusta czerwona. (2,3) 
 

PT 

 Pieczywo wieloziarniste, jajecznica  
na maśle ze szczypiorkiem, mozzarella  

z pomidorkiem i świeżą bazylią. 
Mleko lub herbata malinowa. (1,2,3) 

Kasza  manna  
na mleku z sokiem 

truskawkowym(1,2)  

Zupa grysikowa 
Kurczak, mieszanka 7-składnikowa (kalafior, marchew, 
fasola szparagowa, cebula, groszek, pietruszka, seler),  

pieprz, sól, zioła prowansalskie.(1, 6) 

Ryba panierowana, ziemniaczki gotowane  
z koperkiem,  surówka z  kapusty kiszonej 

z marchewką 
Kompot wieloowocowy 

Filet rybny, jajko, mąka, bułka tarta, sól, pieprz, 
olej kokosowy, ziemniaki, koperek zielony, 

kapusta kiszona, marchewka. (1,2,3,4) 



 
 

 

 


