
Jadłospis wiosenno - letni 
 

Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 

Poniedziałek 
bułka pszenna, masło 

śmietankowe, twarożek z 

rzodkiewką i szczypiorkiem 

kawa Inka z mlekiem 

 

Alergeny: 1, 6, 7 

Zupa:     barszcz ukraiński/botwinka 

II danie: pieczeń rzymska,               

              ziemniaki, sałata z sosem   

              koperkowo - jogurtowym  

              kompot gruszkowy 

Alergeny: 1, 3, 6, 7, 9 

ryż z prażonym 

jabłkiem i jogurtową 

polewą  

 

 

Alergeny: 1, 7 

 

Wtorek 
zupa mleczna – płatki 

owsiane, bułka 

kukurydziana, masło 

śmietankowe, miód 

 

 

Alergeny: 1, 3, 6, 7 

Zupa:    pomidorowa z makaronem  

II danie: schab w sosie  

               pieczeniowym, kasza  

               bulgur, surówka z pora,  

               jabłka i marchewki, 

               woda z cytryną i miętą  

Alergeny: 1, 3, 7, 9 

sałatka z makaronem, 

szynka drobiową, 

kukurydzą i zielonym 

ogórkiem z sosem 

jogurtowo-

majonezowym 

 

Alergeny: 1, 3, 6, 7, 9  

 

Środa 
kiełbaski na ciepło, ketchup, 

pomidorki koktajlowe, 

chleb pszenny, herbata  

z dzikiej róży 

 
 

Alergeny: 1, 6 

Zupa:     kapuśniak z młodej  

              kapusty z koperkiem 

II danie: pierogi z ciecierzycy  

               i pieczarek, ogórek słupek, 

               kompot wiśniowy 

Alergeny: 1, 9 

kisiel owocowy (wyrób 

własny), biszkopty  

 

 

Alergeny: 1, 3, 7 

 

Czwartek 
zupa mleczna, musli  

z suszonymi owocami 

 

 

Alergeny: 1, 7, 10 

Zupa:    rosół 

II danie: potrawka z kurczaka  

              w sosie słodko –  

              kwaśnym, ryż, 

              kompot truskawkowy 

Alergeny: 1 

rogaliki z dżemem/ 

ciasto (wyrób własny), 

kakao 

 

Alergeny: 1, 3 

 

Piątek 
chleb tygrysi, masło 

roślinne, szynka wieprzowa,  

roszponka, papryka,  

herbata owoce leśne 

 

 

Alergeny: 1, 6, 7, 11 

Zupa:    z zielonych ogórków 

II danie: paluszki rybne, ziemniaki,  

               surówka z selera,  

               kukurydzy i ananasa,  

               kompot wieloowocowy 

Alergeny: 1, 3, 4, 7, 9 

koktajl bananowy  

na maślance, wafle 

ryżowe 

 

 

 
Alergeny: 7 

 owoce i warzywa sezonowe, woda bez ograniczeń 



Jadłospis wiosenno - letni 
 

Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 

Poniedziałek 
chleb tygrysi, masło 

roślinne, polędwica 

sopocka, sałata, 

pomidor, kawa 

zbożowa 

 

Alergeny: 1, 6, 9 

Zupa:     wiosenna z zielonych warzyw 

II danie:  nugetsy w płatkach  

                kukurydzianych,  

                ziemniaki, mizeria,    

                kompot z czerwonych  

                porzeczek  

 

Alergeny: 3, 5, 6, 8, 9 

bułeczka pszenna  

z serkiem waniliowym 

herbata malinowa  

 

 

Alergeny: 1, 6, 7 

 

Wtorek 
płatki kukurydziane na 

mleku, bułka pszenna z 

powidłami śliwkowymi 

 

Alergeny: 1, 3 

Zupa:     zupa minestrone  

II danie: naleśniki ze szpinakiem,  

               i białym serem, surówka  

               z marchewki i jabłka,  

               kompot z wiśni  

 

Alergeny: 1, 3, 6, 7 

placuszki z cukinii  

dip czosnkowy lub 

pasztet z cukinii, 

herbata czarna  

 

Alergeny: 1, 3, 7 

 

Środa 
rogal pszenny, masło 

roślinne, jajko 

gotowane, kolorowe 

papryki, kawa Inka  

z mlekiem  

Alergeny: 3, 7 

Zupa:     krupnik  

II danie:  leczo warzywne, makaron, 

               woda z cytryną i miętą 

            

     

Alergeny: 1, 6, 7, 11 

sakiewki z ciasta 

francuskiego, herbata 

owocowa  

 

Alergeny: 1, 3, 7 

 

Czwartek 
zupa mleczna, płatki 

jaglane, bułeczka 

pszenna  

 

Alergeny: 1, 6, 7 

Zupa:     krem z cukinii z grzankami  

II danie: podudzia pieczone, ryż,  

               sałata lodowa  

               z sosem winegret, 

               kompot wieloowocowy 

Alergeny: 1, 6, 7, 9, 11 

chałka z masłem 

śmietankowym  

i bananem, kakao 

 

Alergeny: 1, 3, 6, 7 

 

Piątek 
chleb ze słonecznikiem, 

pasta jajeczna  

z tuńczykiem, zielony 

ogórek, szczypior, 

herbata wieloowocowa 

 

Alergeny: 1, 3, 6 

Zupa:     szczawiowa 

II danie: gałka z miruny w sosie  

               koperkowym, kasza  

               jęczmienna, surówka z białej  

               kapusty, kompot jabłkowy 

Alergeny: 4, 6, 7, 11 

makaron z białym 

serem i polewą 

owocową 

 

 

Alergeny: 1, 7 

 owoce i warzywa sezonowe, woda bez ograniczeń 


