
 
 

Jadłospis od 17.08.2020-21.08.2020 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 
Pieczywo pszenno-razowe, szynka z kotła, 

bukiet warzyw (sałata, rzodkiewka, ogórek). 
Kawa z mlekiem lub herbata malinowa. (1,2)  

Arbuz  

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 ryżowe na mleku, bułka z sezamem, 
Serek naturalny z pomidorem i szczypiorkiem. 

Miód wielokwiatowy, 
Kalarepa do gryzienia. 

Rumianek. (1,2) 
 

Nektaryna 

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

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

 

Gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna,               
kasza gryczana, sałatka z buraczków                     

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

jęczmienna, kasza gryczana, buraczki. (1) 
 

ŚR 

Pieczywo pszenno-graham,  
Szynka z pieca, bukiet warzyw (sałata, 

pomidor, ogórek kiszony). 
Marchew do pogryzienia. 

Mleko lub herbata truskawkowa. (1,2 
 

Gruszka, 
migdały (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) 

Ragout drobiowy , ryż pełnoziarnisty,  
sałata z  jogurtem 

Kompot wieloowocowy 
Pierś z kurczaka, kiełbasa cienka, cebulka, 

por, pieczarki, ryż pełnoziarnisty, 
musztarda, mąka pszenna, tapioka, sałata, jogurt.  

(1, 7) 
 

CZW 

Rogal z makiem,  
serek naturalny ze świeżą papryką 

 i szczypiorkiem. 
Konfitura robiona przez dzieci,  

Kakao lub herbata z kopru włoskiego. (1,2) 

Winogron 

Zupa grysikowa z kapustą włoską 
Kurczak, mieszanka 7-składnikowa (kalafior, marchew, 
fasola szparagowa, cebula, groszek, pietruszka, seler), 
kapusta włoska, pieprz, sól, zioła prowansalskie.(1, 6) 

Mięso wołowe gotowane, ziemniaki 
marchew z groszkiem 

Kompot wieloowocowy 
Mięso wołowe gulaszowe gotowane, marchew, 

groszek, masełko, cebulka, sól, pieprz. (1,2) 

PT 

Pieczywo pełnoziarniste,  
pasta z tuńczyka z jajkiem, kukurydzą  

i bazylią, pasta pomidorowa ze szczypiorkiem.  
Mleko lub herbata czarna z cytryną. (1,2) 

Pralinki 
kakaowo-
kokosowe  

Biały barszcz z ziemniaczkami 
Kiełbasa, naturalny zakwas, ziemniaki, cebula, czosnek, 

pieczarki, masło klarowane, majeranek, sól, pieprz. (1,2) 

Makaron z bananami i orzechami  
w sosie  miodowo-maślanym 

Woda z cytryną i miętą 
Makaron, banany, orzechy, miód, masło 

klarowane, woda, cytryna, mięta. (1,4,10) 

 

 


