
 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

 

 

PIĄTEK 

(29.06.2018) 
 

Płatki kukurydziane                   

na mleku, pieczywo 

pełnoziarniste                 

z masłem, twaróg 

półtłusty                         

z rzodkiewką, 

szczypiorem, 

jogurtem naturalnym 

herbata z cytryną                       

i miodem 

 

Pulpety drobiowe w 

sosie 

śmietankowym, 

kasza gryczana, 

surówka z 

czerwonej kapusty 

z papryką, 

ogórkiem kiszonym, 

kompot 

wieloowocowy 

 

Zupa z zielonego 

groszku                    

na wywarze              

mięsno-warzywnym, 

grzanki 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

(02.07.2018) 
 

Chleb razowy                

z masłem, sałata, 

papryka, ogórek 

kiszony, schab 

pieczony, kakao, 

jogurt malinowy 

 

Ryż z jabłkami,           

bita śmietana, 

kompot z czarnej 

porzeczki 

 

Zupa z czerwonej 

soczewicy                      

na wywarze             

mięsno-warzywnym,  

bułka 

                       

 

 

 

WTOREK 

(03.07.2018) 
 

Ryż na mleku, 

pieczywo z ziarnami 

słonecznika                        

z masłem, ogórek, 

rzodkiewka, jajko           

na twardo, herbata 

owocowa 

 

Ryba smażona, 

ziemniaki, sałata ze 

śmietaną, kompot 

śliwkowy, banan 

 

Barszcz czerwony 

zabielany 

na wywarze                                  

mięsno-warzywnym,  

bułka 

 

 

ŚRODA 

(04.07.2018) 
 

Pieczywo mieszane             

z masłem, sałata, 

pomidor, szynka 

drobiowa, kawa 

mleczna, rzodkiew 

biała 

 

Kluski leniwe                    

z masłem, surówka 

z owoców, kompot  

z czerwonej 

porzeczki 

 

Zupa porowa krem                

na wywarze             

mięsno-warzywnym, 

grzanki  

 

 

CZWARTEK 

(05.07.2018) 
 

Płatki owsiane na 

mleku, pieczywo 

wieloziarniste                   

z masłem, pasta                  

z zielonego groszku, 

twarogu                            

i rzodkiewki, 

herbata z cytryną, 

jogurt bananowy 

Gulasz wołowy, 

kasza jęczmienna, 

ogórki kiszone ze 

szczypiorem                    

i oliwą, kompot 

wiśniowy, winogron 

Zupa jarzynowa 

zabielana                         

na wywarze    

mięsno-warzywnym, 

bułka  



 

 

PIĄTEK 

(06.07.2018) 

Pieczywo mieszane        

z masłem, ogórek, 

rzodkiewka, pasztet 

drobiowy, bawarka, 

jogurt naturalny             

z miodem 

 

Łazanki z kapustą                            

i mięsem, kompot 

wieloowocowy, 

arbuz 

Zupa marchewkowa 

zabielana krem 

na wywarze     

mięsno-warzywnym, 

bułka 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

(09.07.2018) 

Makaron na mleku, 

rogal z masłem, 

tarczek z miodem, 

herbata żurawinowa, 

kalarepa do 

gryzienia 

 

Pulpet mieszany             

w sosie 

pomidorowym, 

kasza pęczak, 

buraczki z cebulką, 

kompot jabłkowy, 

gruszka 

 

Zupa kukurydziana   

krem  

na wywarze    

mięsno-warzywnym, 

grzanki 

 

 

 

 

WTOREK 

(10.07.2018) 

Pieczywo z ziarnami 

słonecznika               

z masłem, pasta                

z makreli                        

z twarogiem, 

jajkiem, 

szczypiorem, ogórek 

kiszony, kakao, 

pałeczki 

kukurydziane 

 

Kotlety 

wegetariańskie, 

ryż, pomidory ze 

śmietana, kompot 

wiśniowy, kiwi 

 

Zupa kalafiorowa 

zabielana                         

na wywarze               

mięsno-warzywnym, 

bułka 

 

 

 

ŚRODA  

(11.07.2018) 

Płatki jęczmienne  

na mleku, chleb 

słonecznikowy                      

z masłem, pasta 

serowo-jajeczna               

z rzodkiewką, 

herbata owocowa, 

rodzynki 

 

Gołąbki w sosie 

pomidorowym, 

ziemniaki, kompot 

wiśniowy, banan 

Zupa cebulowa                          

krem na wywarze           

mięsno-warzywnym, 

grzanki 

 

 

CZWARTEK 

(12.07.2018) 

Pieczywo graham                  

z masłem,                    

pomidor ogórek, 

kiełbasa żywiecka, 

kawa mleczna, śliwka 

suszona 

 

Kopytka z sosem 

pieczarkowym, 

surówka kolorowa: 

marchew, seler, 

jabłko, natka 

pietruszki, olej, 

kompot wiśniowy, 

gruszka 

Krupnik z kaszy 

jaglanej z zieleniną 

na wywarze              

mięsno-warzywnym 



Jadłospis może ulec małym zmianom. 

Dzieci oprócz napojów serwowanych do posiłków 

otrzymują wodę na żądanie. 

Kształtujemy nawyk picia naturalnej wody źródlanej między posiłkami. 
 


