
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 
10.05.2021 

Zupa mleczna z lanymi 
kluseczkami(2,4,7), 
pieczywo pszenne 

i mieszane(2), masło(7), 
filet z piersi z kurczaka, 

dżem truskawkowy, ogórek 
zielony, pomidorki 

koktajlowe, herbata 
miętowa 

Chałka z masłem(2,7), 
maślanka owoce 

leśne(7), jabłko do 
chrupania, sok 

multiwitamina, woda 
do picia.  

Zupa pomidorowa z 
makaronem nitki na mięsie 

z zieleniną(1,2,4), pyry z 
gzikiem i szczypiorkiem(7), 

kalarepa do chrupania, 
kompot wieloowocowy. 

Wtorek 
11.05.2021 

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

żółty(7), salami 
wielkopolskie, pasta z 
makreli(4,5,7) sałata, 

papryka żółta, rzodkiew 
biała, mleko na ciepło(7), 

herbata lipowa. 

Ciasto jogurtowe z 
brzoskwinią(2,4,7)-

wyrób własny, kawa 
inka(7), winogrono 

zielone, woda z cytryną 
do picia. 

Zupa krem z groszku 
zielonego na wywarze 

warzywnym z grzankami 
pszennymi i 

zieleniną(1,2,7), gulasz z 
warzywami: cukinia, 

papryka kolorowa, brokuł, 
kasza jęczmienna(2), seler 
naciowy do chrupania, sok 

pomarańczowy. 

Środa 
12.05.2021 

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

jajko gotowane na 
twardo(4), pieczeń 

chlebowa(6), czekodżem-
wyrób własny, sałata, 

ogórek małosolny, 
pomidor, kakao(7), herbata 

malinowa 

Sałatka z makaronem, 
szynką konserwową, 
ogórkiem zielonym, 

pomidorki koktajlowe, 
kukurydza 

konserwowa z 
dodatkiem 

majonezu(2,4,11), 
kawiorek z 

masłem(2,7), sok 
jabłkowy, woda z 

pomarańczą. 

Zupa grochowa na 
wędzonce z zieleniną(1), 

klopsiki w sosie 
własnym(2,4), ziemniaki z 

koperkiem, mizeria na 
bazie jogurtu 

naturalnego(7), gruszka do 
chrupania, kompot 

śliwkowy. 

Czwartek 
13.05.2021 

Zupa mleczna z kaszką 

manną(2,7), pieczywo 

pszenne i mieszane(2), 

masło(7), kiełbasa 

krakowska, ser 

camembert(7), sałata, 

ogórek zielony, 

rzodkiewka, herbata 

truskawka-poziomka.  

Budyń czekoladowy z 
sosem malinowym(7), 
chrupki kukurydziane,  

arbuz, sok czarna 
porzeczka, woda z 

borówkami.  

Rosół z makaronem i 
zieleniną(2,4), mięso z 

sosem potrawkowym(2,7), 
ryż na sypko, groszek z 
marchewką, jabłko do 
chrupania, sok jabłko-

mięta. 

Piątek 
14.05.2021 

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

pasta z kurczaka i 
warzyw(1), konfitura 

truskawkowa i 
brzoskwiniowa, wędzonka 

kanapkowa, sałata, 
pomidor, ogórek kiszony, 
kawa Anatol(7), herbata 

czystek. 

Jogurt straciatella do 
picia(2,6,7,11)- wyrób 

własny, słomka 
ptysiowa(2,4,7), melon, 
truskawki,  sok Kubuś, 

woda do picia. 

Zupa wiosenna na mięsie z 
zieleniną(1), medaliony 

drobiowe(2,4), ziemniaki 
puree z koperkiem(7), 

surówka z młodej kapusty 
z marchewką i zieleniną, 
kiwi, kompot wiśniowy. 


