
 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

(17.09.2018) 
 

Pieczywo 

wieloziarniste, 

masło, pomidor, 

szynka wieprzowa, 

kakao, rodzynki 

Zupa brokułowa           

na wywarze 

mięsno-warzywnym 

krem, ziemniaki, 

kotlet jajeczny, 

pomidory ze 

śmietaną, kompot 

wiśniowy 

 

Jogurt 

truskawkowy, 

 bułka, masło 

 

 

 

 

 

WTOREK 

(18.09.2018) 
 

Płatki jęczmienne, 

mleko, pieczywo 

mieszane, masło, 

papryka, sałata, 

jajko gotowane, 

herbata z cytryną, 

kalarepa 

 

Barszcz czerwony 

zabielany                    

na wywarze 

mięsno-warzywnym,  

łazanki z mięsem             

i kapustą, kompot 

wieloowocowy, 

winogron  

 

Pieczywo mieszane, 

masło, wędlina 

drobiowa, ogórek, 

napój                   

miodowo-cytrynowy 

                       

 

 

 

 

ŚRODA 

(19.09.2018) 
 

Pieczywo mieszane, 

masło, pomidor, 

ogórek, polędwica 

drobiowa, kawa 

zbożowa na mleku, 

banany suszone 

 

Rosół z makaronem 

na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

ziemniaki, potrawka 

z kurczaka, 

marchew, groszek, 

kompot 

wieloowocowy, 

brzoskwinia 

 

Bułka, masło, 

rzodkiewka, jajko, 

herbata owocowa 

 

 

 

CZWARTEK 

(20.09.2018) 
 

Zacierka, mleko, 

pieczywo mieszane, 

masło, rzodkiewka, 

szczypiorek, 

twarożek, herbata  

z cytryną, morele 

suszone  

 

Zupa ogórkowa 

zabielana                      

na wywarze 

mięsno-warzywnym,  

ryż zapiekany                

z jabłkiem, bita 

śmietana, kompot 

śliwkowy 

 

Rogal, masło,  

powidła śliwkowe, 

herbata  

 

 

PIATEK 

(21.09.2018) 

Pieczywo razowe, 

masło, papryka, 

ogórek, kiełbasa 

żywiecka, kawa 

zbożowa na mleku, 

Zupa fasolowa               

na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

ziemniaki, filet 

rybny z pieca, 

Bułka, masło,  

koktajl  

mleczno-malinowy 



 mus jabłkowy 

 

mizeria, kompot 

wiśniowy, gruszka 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

(24.09.2018) 

Kasza kukurydziana, 

mleko, pieczywo 

mieszane, masło, 

pomidor, ser salami, 

herbata owocowa, 

jogurt truskawkowy 

 

Kapuśniak                       

z kiszonej kapusty 

na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

makaron mięsem, 

sos pomidorowy, 

sałatka                            

z pomidorów                   

i ogórków 

kiszonych, kompot 

  

Bułka, masło,  

pasta serowa                    

z rzodkiewką, 

herbata z cytryną, 

banan 

 

 

 

WTOREK 

(25.09.2018) 

Pieczywo 

wieloziarniste, 

masło, pomidor, 

ogórek, pasta                        

z kurczaka                     

z warzywami, kakao, 

śliwka suszona 

 

Barszcz ukraiński 

na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

kopytka                         

z masełkiem, 

surówka z kiszonej 

kapusty z cebulą, 

kompot 

wieloowocowy 

 

Bułka, masło, 

pomidor, kiełbasa 

krakowska sucha, 

banan 

 

 

 

ŚRODA 

(26.09.2018) 

Płatki żytnie                    

na mleku, pieczywo 

słonecznikowe, 

masło, twarożek, 

miód, herbata                   

z cytryną, jabłko 

suszone 

 

Zupa z soczewicy 

krem na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

ziemniaki, gołąbki       

z ryżem i mięsem, 

sos pomidorowy, 

kompot z czarnej 

porzeczki 

 

Chałka, masło, 

mleko, banan 

 

 

 

CZWARTEK  

(27.09.2018) 

Pieczywo, mieszane, 

masło, ogórek 

kwaszony, papryka, 

pasta serowo-rybna, 

kakao, marchewka 

 

Zupa jarzynowa 

zabielana                     

na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

ziemniaki, pulpety 

mieszane, surówka 

z pora, marchwi, 

jabłka, kompot 

wiśniowy 

 

Chleb mieszany, 

masło, ser żółty, 

herbata owocowa, 

kiwi 



 

 

PIATEK 

(28.09.2018) 

Makaron, mleko, 

pieczywo mieszane, 

masło, sałata, 

pomidor, pasztet 

drobiowy, herbata 

miętowa z cytryną, 

pałeczki 

kukurydziane 

 

Zupa szczawiowa              

z jajem na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

racuchy 

drożdżowe, 

śmietana, surówka 

z owoców 

mieszanych, 

kompot śliwkowy 

 

Ciasto drożdżowe, 

woda z cytryną, 

winogron 

Zastrzegamy możliwość małych zmian w jadłospisie. 

Dzieci oprócz napojów serwowanych do posiłków 

otrzymują wodę na żądanie. 

Kształtujemy nawyk picia naturalnej wody źródlanej między posiłkami. 
 


