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Dni/Posiłki Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek I Śniadanie 
Kanapki z chleba 
graham z masłem, 
szynką wędzoną lub 
serem Gouda 
 
Płatki żytnie na mleku 
z daktylami i suszoną 
śliwką 
 
Szpinak baby, 
pomidorki koktajlowe 
 
Herbata owocowa lub 
mleko 
1, 7, 9 
 
II Śniadanie 
gruszka, banan 

Zupa bukiecik warzyw 
 
Potrawka z 
kurczakiem, ryż 
jaśminowy 
 
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Chlebek chrupki z 
wędliną, koktajl 
truskawkowy na 
maślance  
1, 7 

Wtorek I Śniadanie 
Kanapki z chleba 
zwykłego z zielonym 
masełkiem i z wędliną 
z indyka 
 
Ogórek gruntowy, 
rzodkiewki 
 
Herbata miętowa lub 
kakao 
1, 7 
 
II Śniadanie 
brzoskwinia, banan, 
jabłko, mieszanka 
Studencka 
5, 8, 12 

Zupa szpinakowa 
 
Pulpeciki w sosie 
pomidorowym, 
ziemniaki, surówka 
białej kapusty 
 
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Ciasto drożdżowe z 
owocami własnego 
wypieku 
 
Kakao 
1, 3, 7 
 



Środa I Śniadanie 
Chlebek wiejski z 
masłem, kiełbaski 
drobiowe, ketchup 
 
Ogórek kiszony 
 
Herbata lub kawa 
zbożowa 
1, 6, 7 
 
II Śniadanie 
sok marchwiowo-
jabłkowy, 
śliwki, jabłko 

Zupa grochowa z 
ziemnikami 
 
Placuszki serowe, 
owoc 
 
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Leśna pianka na 
jogurcie naturalnym 
7 

Czwartek I Śniadanie 
Plecionka z masłem 
i konfiturą malinową 
 
Płatki żytnie z 
orzechami, suszoną 
morelą i daktylami 
 
Herbata z dzikiej róży 
lub mleko 
1, 7, 8 
 
II Śniadanie 
paluszki z młodej 
marchewki, jabłko, sok 
mandarynkowy 

Rosół z kurczakiem i 
literkami 
 
Duszona cielęcinka z 
warzywami, kasza 
orkiszowa 
 
Kompot 
1, 7 

Kajzerka z wędliną lub 
pastą z makreli z 
ogórkiem 
1, 4 
 

Piątek I Śniadanie 
Kanapka z chleba 
żytniego z masłem i 
pastą jajeczną z 
ogórkiem lub serem 
mierzwionym 
 
Sałata masłowa, 
czerwona papryka 
 
Herbata zielona lub 
kakao 
1, 3, 7 
 
II Śniadanie 
kiwi, jabłko, słonecznik 

Zupa z brukselką i 
kaszą wiejską 
 
Kotlety rybne, 
ziemniaki, surówka z 
kiszonej kapusty 
 
Kompot 
1, 3, 4, 7, 9 
 

Serek 
homogenizowany 
naturalny, szwedzki 
stół owocowy (banan, 
jabłko, owoce 
jagodowe) 
7 

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

 

 

 



 

 

 

Przepisy 
 
Leśna pianka 
 galaretka o smaku owoców leśnych 
 jogurt nat. 200g 

 
Pasta jajeczna 

 gotowane jajko 

 cebula w kosteczkę lub szczypiorek/dymka 

 ogórek kiszony / konserwowy w kosteczkę 
 


