
 
 

Jadłospis od 05.10.2020-09.10.2020 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 

Pieczywo pszenno-razowe, szynka opolska, 
 bukiet warzyw (sałata, ogórek, kiełki). 

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

Winogron 

Kapuśniak  ze słodkiej  kapusty 
Schab, mięso wieprzowe, włoszczyzna, 

 kapusta , ziemniaki, czosnek,  
pietruszka zielona, sól, pieprz, bazylia. (6) 

 

Pierogi leniwe z masełkiem  
Surówka z marchwi i jabłka 

Kompot wieloowocowy 
Ziemniaki, ser biały, jajko, mąka ziemniaczana, 

marchew, jabłko, cukier puder, jogurt naturalny, 
sok z cytryny, sól.(1,2,3) 

WT 

Makaron ryżowy na mleku, bułka poznańska  
z masłem, serek naturalny z rzodkiewką  
i szczypiorkiem. Miód wielokwiatowy.  

Kalarepa do gryzienia. 
Herbata z imbirem. (1,2) 

Mandarynki, 
orzechy (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) 

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

sałatka z buraczków. 
Kompot wieloowocowy. 

Mięso wieprzowe, cebulka, kasza jęczmienna 
i kasza gryczana, buraczki, sól, pieprz. (1) 

ŚR 

Pieczywo pszenno-razowe,  
kiełbaska na gorąco, bukiet warzyw 

 (sałata, ogórek kiszony, papryka), ketchup.  
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)  

Makaron z serem, 
surówka z marchwi i jabłka 

Kompot wieloowocowy 
Makaron, ser biały, jabłka, sól.(1,2) 

CZW 

Rogal z makiem, serek naturalny  
z papryką i szczypiorkiem. 

Konfitura robiona przez dzieci.  
Marchewka do gryzienia. 

Kakao lub herbata miętowa. (1,2) 

Gruszka, 
żurawina 

Zupa dyniowa 
Włoszczyzna, mięso wieprzowe, ziemniaki,  

dynia hokkaido, jogurt naturalny, pietruszka zielona,  
sól, pieprz, liść laurowy, imbir,  

ziele angielskie. (2, 6) 

Pałka z kurczaka, gotowane ziemniaczki  
z koperkiem, sałata lodowa z fetą, papryką, 

ogórkiem, pomidorem, rzodkiewką  
Kompot wieloowocowy 

 Pałka kurczaka pieczona w piecu konwekcyjnym, 
ziemniaki, koperek, sałata lodowa, feta, papryka, 

ogórek, pomidor, rzodkiewka, sól, pieprz, 
olej Kujawski. (2) 

PT 

Pieczywo wieloziarniste,  
pasta z jaj ze szczypiorkiem,  

pasta z soczewicy.  
Mleko lub herbata truskawkowa. (1,2,3) 

 

Pieczone 
jabłko z 

odrobiną 
marmolady  

 

 

Zupa szpinakowa z ryżem 
Kurczak, włoszczyzna, szpinak,  

sól, pieprz, lubczyk, ryż. (6) 
 
 

Pulpety rybne w sosie pomidorowym, ziemniaczki        
Brokuły na parze 

Kompot wieloowocowy 
Filet z mintaja, cebula, jajko,  bułka, mleko,                 

natka pietruszki, masło, pomidory, śmietana, ryż, 
brokuły, pieprz, sól. (1,2,3,4) 

 



 
 

 


