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Dni/Posiłki Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek I Śniadanie 
Chleb dyniowy z masłem, 
serem Gouda lub ze 
schabem pieczonym 
 
Żółta papryka, pomidor 
 
Herbata z owoców 
leśnych lub mleko 
1, 7, 9, 11 
 
II Śniadanie 
pomelo, banan, jabłko 

Zupa krem z 
ciecierzycy z 
grzankami  
 
Grillowana pierś z 
kurczaka, ziemniaki, 
mini marchewki  
 
Kompot 
1, 7, 9 

Paluch z makiem, 
serek 
homogenizowany z 
musem z malin 
1, 7 

Wtorek I Śniadanie 
Kanapki z chleba 
farmerskiego z masłem, 
twarożkiem z ziołami lub 
z szynką gotowaną  
 
Rzodkiewki, ogórek 
gruntowy 
 
Herbata miętowa lub 
kakao 
1, 7 
 
II Śniadanie 
Mandarynka, jabłko, 
orzechy włoskie 
8 

Rosół z nitkami  
 
Pierogi z mięsem, 
buraczki  
 
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Ciasto szpinakowe z 
czapeczką jogurtową 
1, 3, 7 
 



Środa I Śniadanie 
Chlebek pszenno-żytni z 
masłem, kiełbaski 
drobiowe, ketchup 
 
Ogórek kiszony 
 
Herbata lub kawa 
zbożowa 
1, 6, 7 
 
II Śniadanie 
paluszki z młodej 
marchewki, paluszki 
zielonego ogórka, jabłko 

Fasolka po bretońsku  
 
Naleśniki z twarożkiem 
i brzoskwiniami  
 
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Budyń czekoladowy 
z bananem i 
rodzynkami 
7 

Czwartek I Śniadanie 
Bułka słodka z musem 
bananowo-kokosowym 
 
Płatki kukurydziane z 
dodatkiem słonecznika 
lub Mussli z płatków 
owsianych, orzechów 
laskowych z siemieniem 
lnianym 
 
Herbata zielona z opuncją 
lub mleko 
1, 7, 8 
 
II Śniadanie 
czerwona papryka, jabłko 

Zupa ogórkowa z 
ziemniakami  
 
Roladki z serem, kasza 
jęczmienna, zielona 
fasolka 
  
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Kanapka z chleba 
żytniego z wędlina 
drobiową, masłem i 
ogórkiem 
konserwowym 
1, 6 

Piątek I Śniadanie 
Kanapka z chleba 
wieloziarnistego 
z masłem i jajkiem na 
twardo lub z serkiem 
paprykowym Capresi 
 
Sałata lodowa, pomidor 
 
Herbata owocowa lub 
kakao 
1, 3, 7, 11 
 
II Śniadanie 
gruszka, jabłko, mix 
bakalii 
5, 8, 12 

Warzywna zupka z 
prażonymi ziarnami 
dyni  
 
Nuggetsy rybne, 
ziemniaki puree, 
surówka z kapusty 
kiszonej  
 
Kompot 
1, 3, 4, 7, 9 
 

Galaretka 
truskawkowa z 
owocami pod białą 
chmurką 
7 

          
 Szanowni Rodzice: zastrzegamy sobie prawo do drobnych zmian w jadłospisie. 

 



 
Mus jabłkowo-kokosowy  / Mus jabłkowy z migdałami 

- mus jabłkowy z prażonych jabłek 

- łyżka wiórków kokosowych lub płatków migdałów 

- cynamon 

Jabłka obrać, pokroić na małe kawałki i dusić w małej ilości wody, aż do osiągnięcia konsystenscji musu. 
Po ostygnięciu, dodać kokos (lub migdały) i cynamon. 

Alergeny: - 

 


