
 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

 

 

 

PIĄTEK 

(07.06.2019) 
 

WOLNY WYBÓR: 

pieczywo 

wieloziarniste, 

masło, pomidor, 

papryka, szynka 

wieprzowa, ser 

żółty, dżem, 

twarożek                             

z rzodkiewką, kakao, 

rodzynki  

 

Kotlet jajeczny, 

ziemniaki, ogórki ze 

śmietaną, kompot 

wiśniowy, 

truskawka świeża 

 

Botwinka                     

na wywarze               

mięsno-warzywnym, 

bułka, masło, jogurt 

bananowy 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

(10.06.2019) 

Kasza manna, mleko, 

pieczywo mieszane, 

masło, papryka, 

sałata, jajko 

gotowane, herbata           

z cytryną, kalarepa 

 

Łazanki z mięsem, 

kapustą, kompot 

wieloowocowy, 

arbuz 

 

Zupa dyniowa krem 

na wywarze            

mięsno-warzywnym, 

pieczywo mieszane, 

masło, wędlina 

drobiowa, ogórek 

 

 

WTOREK 

(11.06.2019) 
 

Pieczywo mieszane, 

masło, pomidor, 

ogórek, polędwica 

drobiowa, kawa 

zbożowa na mleku, 

marchew do 

chrupania 

 

Ryż zapiekany                

z jabłkiem, bita 

śmietana, kompot 

śliwkowy,  

Zupa ogórkowa 

zabielana 

na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

rogal, masło, powidła 

śliwkowe 

 

 

 

ŚRODA 

(12.06.2019) 
 

Płatki żytnie, mleko, 

pieczywo mieszane, 

masło, rzodkiewka, 

szczypiorek, 

twarożek, herbata    

z cytryną, morele 

suszone 

 

Potrawka z 

kurczaka, 

ziemniaki, 

marchew, groszek, 

kompot 

wieloowocowy, 

mandarynka 

 

Rosół z makaronem                        

na wywarze           

mięsno-warzywnym, 

bułka, masło, jajko, 

papryka 

 

 

 

CZWARTEK 

(13.06.2019) 
 

Pieczywo razowe, 

masło, papryka, 

ogórek, pasta 

serowo-rybna, kawa 

zbożowa na mleku, 

pałeczki 

kukurydziane 

 

Kopytka z 

masełkiem, surówka 

z kiszonej kapusty 

z cebulą, kompot 

wieloowocowy, 

banan 

 

Zupa jarzynowa 

 na wywarze               

mięsno-warzywnym, 

bułka, masło, koktajl 

mleczno-truskwkowy 

 

 

 

Kasza kukurydziana, 

mleko, pieczywo 

Bitki wieprzowe, 

sos pomidorowo-

Kapuśniak z młodej 

kapusty 



PIĄTEK 

(14.06.2019) 

mieszane, masło, 

ogórek, jajko 

gotowane, ser 

salami, herbata 

owocowa, jabłko 

suszone 

 

śmietanowy, 

ziemniaki, kalafior 

z masłem, kompot 

wiśniowy, gruszka 

 

na wywarze            

mięsno-warzywnym, 

bułka, masło, pasta 

serowa                             

z rzodkiewką 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

(17.06.2019) 

Pieczywo 

wieloziarniste, 

masło, papryka, 

ogórek, kiełbasa 

żywiecka, kakao, 

śliwka suszona 

 

Filet rybny z pieca, 

ziemniaki, fasolka 

szparagowa                      

z masłem, kompot 

wiśniowy, arbuz 

Barszcz ukraiński 

 na wywarze                 

mięsno-warzywnym, 

bułka, masło, 

pomidor, ser żółty 

 

 

 

WTOREK 

(18.06.2019) 

Płatki owsiane               

na mleku, pieczywo 

słonecznikowe, 

masło, twarożek, 

miód, herbata                        

z cytryną, jogurt 

wiśniowy 

 

Gołąbki z kaszą              

i mięsem, sos 

pomidorowy, 

ziemniaki, kompot   

z czarnej 

porzeczki, banan 

 

Zupa z soczewicy 

krem na wywarze             

mięsno-warzywnym, 

chałka, masło 

 

 

 

ŚRODA  

(19.06.2019) 

Pieczywo mieszane, 

masło, papryka, 

pasta z soczewicy                 

z twarogiem, kakao, 

marchewka 

 

Pulpety mieszane, 

sos śmietanowy, 

kasza jęczmienna, 

surówka z selera, 

marchwi, jabłka, 

kompot wiśniowy, 

mandarynka 

 

Zupa z fasolki 

szparagowej                           

na wywarze             

mięsno-warzywnym, 

chleb mieszany, 

masło, kiełbasa 

krakowska sucha, 

pomidor 

 

 

 

PIĄTEK 

(21.06.2019) 

Makaron, mleko, 

pieczywo mieszane, 

masło, pomidor, 

pasztet drobiowy, 

herbata miętowa            

z cytryną, 

podpłomyki 

 

Pierogi leniwe, 

surówka z marchwi 

i jabłka, kompot 

wiśniowy 

 

Zupa szczawiowa               

z jajem 

na wywarze  

mięsno-warzywnym,  

ciasto drożdżowe 

Zastrzegamy możliwość małych zmian w jadłospisie. 

Dzieci oprócz napojów serwowanych do posiłków otrzymują wodę na żądanie. 

Kształtujemy nawyk picia naturalnej wody źródlanej między posiłkami. 
 


