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Dni/Posiłki Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek I Śniadanie 
Chleb dyniowy z 
masłem, twarożkiem 
Almette lub filetem z 
kurczaka 
 
Czerwona papryka, 
rzodkiewki 
 
Płatki kukurydziane z 
mlekiem 
 
Herbata malinowa lub 
mleko 
1, 7, 11 
 
II Śniadanie 
nektarynka, jabłko 

Zupa z ciętą fasolką 
 
Klops z groszkiem, 
ziemniaki, buraczki 
 
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Owocowy pucharek z 
białą czapeczką: 
Świeże owoce z 
jogurtem naturalnym 
7 

Wtorek I Śniadanie 
Chleb ziarenko z 
masłem i pastą 
warzywną z brokuła z 
migdałami lub z serem 
Mozarella 
 
Pomidor, kiełki 
słonecznika, zielona 
pietruszka 
 
Herbatka ziołowa lub 
kakao 
1, 7, 8 
 
II Śniadanie 
śliwki, banan, jabłko, 
migdały 
8 

Zupa kalafiorowa 
 
Gołąbki z sosem 
pomidorowym, 
ziemniaki 
 
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Fasolowe brownie 
własnego wypieku 
1, 3, 7 



Środa I Śniadanie 
Chleb słonecznikowy 
masłem, kiełbaski 
drobiowe, ketchup 
 
Ogórek kiszony 
 
Herbata lub kawa 
zbożowa 
1, 7 
 
II Śniadanie 
sok świeżo wyciśnięty 
marchwiowo-
bananowy, jabłko, 
krążki białej pietruszki 
do chrupania 

Zupa z ziemniakami i 
kurczakiem 
 
Naleśniki z białym 
serem i brzoskwinią 
 
Kompot 
1, 3, 7, 9 

Bułeczka pszenna z 
pastą twarogową z 
kawałkami owoców, 
herbata 
1, 7 

Czwartek I Śniadanie 
Rogal z masłem i pastą 
migdałowo-kakaową 
 
Domowa granola z 
żurawiną 
 
Herbata owoce leśne 
lub mleko 
1, 7, 8 
 
II Śniadanie 
paluszki z ogórka 
gruntowego i 
marchewki, jabłko 

Zupa ogórkowa 
 
Gulasz z indyka, kasza 
gryczana i ryż 
brązowy, trio warzyw 
na parze 
 
Kompot 
7, 9 

Chlebek żytni z 
masłem, wędliną i 
czerwoną papryką, 
herbatka 
1 

Piątek I Śniadanie 
Paluch z sezamem z 
masłem, żółtym serem 
Gouda i jajkiem lub ze 
schabem 
 
Sałata lodowa, 
pomidor 
 
Herbata zielona z 
cytryną lub kakao 
1, 7, 9, 11 
 
II Śniadanie 
mango, winogrono, 
orzechy włoskie 
8 

Zupa krem z porów z 
grzankami 
 
Pulpeciki rybne w 
sosie koperkowym,  
ziemniaki, surówka z 
marchewki i jabłka 
 
Kompot 
1, 3, 4, 7, 9 

Shake mleczno-
jagodowy, chałka z 
masełkiem 
1, 7 

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

 


