
JADŁOSPIS 
 

Dopuszcza się wprowadzenie zmian w jadłospisie.Liczby w nawiasach (1-14) symbolizują alergeny występujące w potrawie wyszczególnione pod 
jadłospisem. 

 
Jadłospis sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Dni tygodnia Śniadanie II Śniadanie Obiad 

Poniedziałek 
01.06.2020 

Bułki poznańskie i 
jęczmienne(2), masło(7), 

jajecznica z pieca 
konwekcyjnego(4), serek 
kanapkowy(7), powidła 

śliwkowe, sałata, 
szczypiorek, pomidor, 

mleko na ciepło(7), herbata 
malinowa 

DESER Z OKAZJI 
DNIA DZIECKA: 

Lody z serka 
mascarpone(2,7) z 

owocami (truskawki i 
borówki) i kolorową 

posypką, woda z 
cytryną i miętą 

Zupa wielowarzywna na 
mięsie drobiowym(2),  

gulasz wieprzowy z 
warzywami(1,2) 

ziemniaki z koperkiem, 
mizeria(7), winogrono 

fioletowe, kompot 
śliwkowy. 

Wtorek 
02.06.2020 

Płatki kukurydziane i 
miodowe na mleku(2,7), 

pieczywo pszenne i 
mieszane(2), masło(7), 

szynka tradycyjna, pasta z 
serka i rzodkiewki wyrób 

własny(7), sałata, papryka 
żółta, ogórek zielony, 

herbata z aronii. 

Sałatka: mix sałat, ser 
feta(7), pomidorki 
koktajlowe, ogórek 

zielony, cebulka 
czerwona z sosem na 
bazie oliwy z oliwek i 

cytryny, pieczywo 
chrupkie(2), kefir 
naturalny(7), sok 
jabłkowy tłoczony 

100% 

Zupa botwinka na mięsie 
drobiowym(2), kurczak w 
sosie słodko-kwaśnym(2), 

ryż gotowany na sypko, 
marchewka do chrupania, 

winogrono zielone, 
kompot truskawkowy 

Środa 
03.06.2020 

Pieczywo pszenne i 
mieszane(2), masło(7), 

salami wielkopolskie, dżem 
wiśniowy, twarożek 

domowy z koperkiem 
wyrób własny(7), ogórki 

małosolne, sałata, 
pomidor, kakao(7), 

herbata czarna porzeczka  

Kisiel truskawkowy, 
wafle andruty(2,4), 

banan, maślanka 
naturalna(7), sok 

vitamini . 

Zupa kalafiorowa z 
zieleniną na mięsie 

drobiowym(2), gołąbki w 
sosie pomidorowym(2,4), 

kasza jęczmienna(2), 
gotowana marchewka, 
gruszka do chrupania, 

kompot wiśniowy. 

Czwartek 
04.06.2020 

Pieczywo pszenne i 

mieszane(2), masło(7), 

szynka po cygańsku, 

twaróg solankowy(7), 

konfitura jagodowa, sałata 

zielona, papryka 

czerwona, rzodkiewka, 

kawa Anatol(7), herbata 

truskawka-poziomka 

Jogurt wiśniowy 
wyrób własny(7), 

chałka z masłem(2,7), 
jabłko do chrupania, 

woda z cytryną i 
miętą.   

Zupa ogórkowa na mięsie 
z zieleniną(2)  makaron z 

sosem bolońskim(2,4), 
ogórek małosolny, jabłko 

do chrupania, kompot 
wieloowocowy. 

Piątek 
05.06.2020 

 
Pieczywo pszenne i 

mieszane(2), masło(7), 
wędzonka kanapkowa(1), 

serek almette 
śmietankowy(7), pomidor, 

sałata, ogórek zielony, 
mleko na ciepło(7), herbata 

malinowa 

Ciasto drożdżowe z 
kruszonką i 

truskawkami wyrób 
własny(2,4,7), jabłko 
do chrupania, kawa 

Inka(7), sok jabłkowy. 

Zupa z soczewicy i 
pomidorów na mięsie z 
zieleniną(1), paluszki 

rybne pieczone w piecu 
konwekcyjnym(2,4,5), 

ziemniaki puree(7), 
surówka z kiszonej 

kapusty z marchewką, 
jabłkiem i cebulką i 

zieleniną, gruszka do 
chrupania, kompot 

truskawkowy 
 


