
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 
11.10.2021 

Pieczywo pszenno-żytnie i 
razowe(2), masło(7),  

szynka z piersi z 
indyka(6), serek almette z 

pomidorami(7), dżem 
jabłkowy, sałata, ogórek 

zielony, mleko na 
ciepło(7), herbata malina z 

cytryną. 

Shake - milk 
bananowo -

truskawkowy(7)-
wyrób własny, wafle 
ryżowe, gruszka do 
chrupania, woda z 

owocami. 

Zupa z czerwonej 
soczewicy na mięsie z 

dodatkiem zieleniny(1), 
naleśniki czekoladowe z 
serkiem waniliowym i 
sosem z malin(2,4,7), 

surówka z marchewki, 
jabłka i brzoskwini, 

kompot wieloowocowy, 
woda do picia.  

Wtorek 
12.10.2021  

 

Pieczywo pszenno-żytnie i 
razowe(2), masło(7), 

szynka dworska, pasta z 
tuńczyka z ogórka 

kiszonego(5), sałata, 
pomidor, rzodkiewka, 

mleko na ciepło(7), 
herbata z aronii.  

Budyń waniliowy 
(2,7), melon żółty, sok 
jabłkowy niesłodzony, 

woda z cytryną i 
mięta. 

Zupa neapolitańska z 
makaronem na mięsie z 

indyka(1,2,4,7), 
polędwiczki drobiowe w 

panierce z płatków 
kukurydzianych(4), 

ziemniaki z koperkiem, 
surówka z kapusty 

pekińskiej, marchewki, 
jabłka i zieleniny, kompot 
ze śliwek, woda do picia. 

Środa 
13.10.2021 

Pieczywo pszenno-żytnie i 
razowe(2), masło(7), 

szynka z beczki, pasta z 
serka i ogórka(7)- wyrób 

własny, konfitura 
jagodowa, sałata, 

pomidor, kiełki 
rzodkiewki, mleko na 

ciepło(7), herbata czystek. 

Kaszka manna na 
mleku z sosem 

wiśniowym (2,7), 
ciasteczka 

biszkoptowe(2,4), 
winogrono czerwone, 
sok vitamini, woda z 

mięta i owocami.  

Zupa z fasoli szparagowej 
na mięsie z dodatkiem 

zieleniny(1), kurczak po 
cygańsku z papryką i 
pieczarkami, ryż na 

sypko, surówka z białej 
kapusty, kukurydzy, 
marchwi i zieleniny, 

kompot truskawkowo-
jabłkowy, woda do picia. 

Czwartek 
14.10.2021 

Zupa mleczna z lanymi 

kluseczkami(2,4,7), 

pieczywo pszenno-żytnie i 

żytnie(2), masło(7), 

szynka chlebowa(6), ser 

twarogowy z ziołami w 

plastrach(7), sałata, 

papryka czerwona, 

herbata malinowa. 

Ciasteczka owsiane z 
suszoną żurawiną i 

rodzynkami – (wyrób 
własny(2,4,7), śliwka 
węgierka, kawa inka 
karmelowa(7), woda 

do picia. 

Rosolnik na mięsie 
wieprzowym z 
makaronem i 

zieleniną(1,2,4), 
karkówka w sosie 

własnym(2), szagówki 
wyrób własny(2,4), 

kapusta modra gotowana, 
jabłko do chrupania, 

kompot agrestowy, woda 
do picia.  

Piątek 
15.10.2021 

Bułki pszenne i razowe ze 
słonecznikiem(2), 

masło(7), jajko 
gotowane(4), salami 

wielkopolskie, powidła 
śliwkowe, sałata, ogórek 

małosolny, pomidorki 
koktajlowe, kakao(7), 

herbata miętowa.  

Sok z buraka, jabłka, 
selera naciowego i 

cytryny- wyrób 
własny, chałka z 

masłem(2,7), woda do 
picia.  

Zupa brukselkowa na 
mięsie wieprzowym(1), 

filet z indyka w sosie 
musztardowym(2,6,11), 

kasza jęczmienna(2), 
marchewka z groszkiem 

gotowana, banan, kompot 
z wiśni, woda do picia.  


