
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. 
Opracował:          Zatwierdził: 

 

 

Dni tygodnia Śniadanie II Śniadanie Obiad 

Poniedziałek 
20.07.2020 

Chleb zwykły i mieszany (2), 
masło(7), jajecznica ze 
szczypiorkiem (4), ser 

gouda (7), serek 
kanapkowy(7), sałata, 

pomidor, ogórek małosolny, 
kakao (7), herbata 

malinowa.  

Rogal mleczny z 
masłem (2,7) ,koktajl 
banan-truskawka (7), 

suszona żurawina, 
woda cytryna z miętą i 

owocami. 

Zupa krem z białych 
warzyw(1) z zieleniną. 

Naleśniki z serkiem 
waniliowym i dżemem 

truskawkowym. (2,4,7), 
melon, kompot owocowy.       

 

Wtorek 
21.07.2020 

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

szynka gotowana (6), pasta 
z serka i rzodkiewki-wyrób 
własny (7), sałata, papryka 

czerwona, ogórek 
małosolny, kawa Anatol 

(7),herbata malina z 
cytryną.  

Budyń waniliowy              
z rodzynkami i sosem 
truskawkowym (7), 

biszkopty(2,4,7), 
Jabłko do chrupania, 

woda z mięta i cytryną  
owocami, sok 

pomarańczowy, 

Zupa jarzynowa na  mięsie 
drobiowym z zieleniną (1). 

Medaliony drobiowe 
pieczone w piecu 

konwekcyjny(2,4), kasza 
bulgur, buraczki gotowane 

puree, banan, kompot 
owocowy. 

Środa 
22.07.2020 

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

parówki delikatesowe 98% 
mięsa (6) ketchup (6), pasta 
z serka i ogórka zielonego –

wyrób własny(7), dżem 
jagodowy, sałata, ogórek 
małosolny, kawa Inka (7), 

herbata malina-pigwa. 

Sałatka z brokuła, sera 
feta (7) z prażonym 

słonecznikiem z sosem 
czosnkowym na bazie 

jogurtu naturalnego(7), 
bagietka z masłem(2,7), 
banan,  woda cytryna                
z miętą i owocami, sok 

pomarańcz-
brzoskwinia  

Zupa krem z buraków ze 
śmietaną i zieleniną (1,7). 

Łazanki z kapustą                             
i boczkiem (2,4), gruszka do 

chrupania, kompot 
owocowy.  

Czwartek 
23.07.2020 

Owsianka kokosowa                         

z owocami (7), Pieczywo 

pszenne i mieszane 

(2),masło (7), szynka 

drobiowa (6), serek almette 

z ziołami (7), papryka 

żółta ,sałata, herbata 

truskawka- poziomka. 

Serek wiejski(7) z 
warzywami 

pokrojonymi w 
słupek(seler naciowy, 

marchewka, ogórek 
małosolny, pomidor 
koktajlowy) , pestki 

dyni ,woda cytryna z 
miętą i owocami, sok 

multiwitamina. 

Zupa ogórkowa na mięsie 
drobiowym z zieleniną (1). 

Paluszki rybne pieczone       
w piecu konwekcyjnym 

(2,4,7), ziemniaki, koperek,  
surówka z młodej kapusty    

z marchewką i jabłkiem (7), 
Arbuz, kompot owocowy. 

 

Piątek 
24.07.2020 

 
Pieczywo pszenne                             

i mieszane(2), masło(7), 
jajko gotowane na twardo 

(4),ketchup(6), szynka 
szlachecka (6), twarożek ze 

szczypiorkiem-wyrób 
własny(7), pomidor 
malinowy, ogórek 

małosolny, kakao(7), 
herbata lipowa.  

Koktajl owocowy: 
Jarmuż, truskawki,          

banan, kiwi, chia(7).               
Chałka z masłem (2,7), 

Marchewka do 
chrupania, woda z 

cytryną, miętą i 
owocami. 

Rosół na mięsie drobiowym 
z zieleniną i makaronem 
(1,2),  Kotlet schabowy                 

z piersi z kurczaka (2,4), 
ziemniaki puree(7), 
koperek, mizeria(7), 

ananas, kompot owocowy. 
 


