
           JADŁOSPIS DLA DZIECI  od 06.05.2019r do 10.05.2019r.  

Data I śniadanie II śniadanie Obiad zmiany 
06.05.2019 
poniedziałek 
 

Kakao (1,7) 
herbata z cytryną  
i miodem 
pieczywo mieszane (1) 
z masłem(7) 
sałata zielona 
ser żółty 
pomidor 

kisiel domowy o(1) 
smaku truskawkowym 
sucharek pszenny 
jabłko 

Żurek z makaronem(1,9) 
Bitki wieprzowe 
W sosie własnym 
Kasza pęczak(1) 
Surówka z kapusty pekińskiej 
Z marchewką 
Kompot wieloowocowy 

 

07.05.2019        
Wtorek 
„Stół szwedzki” 
Kanapki 
przyrządzane  
samodzielnie 
przez dzieci 
 
Wycieczka 
„WIELORYBY” 

Kawa z mlekiem(1,7) 
herbata z cytryną 
i miodem 
pieczywo mieszane(1) 
z masłem(7) 
sałata zielona 
wędlina szynkowa 
pomidor 
ogórek kiszony      
papryka czerwona 

Bułka wrocławska (1) 
Z masłem(7) 
Sałata zielona 
Ser żółty(7) 
Kawa z mlekiem 
jabłko 
 
 

Zupa jarzynowa(9) 
Z ziemniakami 
I zieloną pietruszką 
Spaghetti w sosie(1) 
Mięsno warzywnym 
kompot wieloowocowy 
marchewka do gryzienia 
 

 

08.05.2019 
Środa 
 

Kawa z mlekiem (1,7) 
herbata z cytryną  
i miodem 
pieczywo mieszane (1) 
z masłem(7) 
pasta z wędliny śląskiej 
ze szczypiorkiem 
ogórek kiszony 

Sok świeży 
Jabłkowo – buraczany 
Chrupki kukurydziane 

Zupa fasolowa (9,13) 
Z ziemniakami 
Pierogi leniwe z masłem 
Cukier, cynamon(1,3,7) 
kompot wieloowocowy 
kalarepa do gryzienia 
 
 

 

09.05.2019 
Czwartek 

Kakao (1,7) 
herbata z cytryną i miodem 
pieczywo mieszane(1) 
z masłem(7) 
pasta twarogowa 
kalarepa do gryzienia 

Bułka wrocławska(1) 
 z masłem(7) 
pasztet 
 warzywno  - mięsny 
/wyrób własny/ 
Ogórek kiszony 
Kawa z mlekiem 
jabłko 

Zupa – krem cebulowa 
Pieczeń rzymska z jajkiem 
W sosie własnym(1,3) 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna 
kompot wieloowocowy 

 

10.05.2019 
Piątek 

 
 

Płatki śniadaniowe  
 na mleku(1,7) 
herbata z cytryną 
pieczywo mieszane(1) 
z masłem(7) 
miód naturalny 
kalarepa do gryzienia 

 
Jogurt owocowy 
Chrupańce bezcukrowe 
banan 

Zupa koperkowa(1,9) 
Z makaronem 
Łosoś w ziołach(1,4) 
ziemniaki 
surówka z kiszonej kapusty 
z marchewką 
kompot wieloowocowy 
 
 
 

 

Dyrektor:     Intendent:   Kucharka: 
 

                                                                                          



  JADŁOSPIS DLA DZIECI OD  13.05.2019r. DO 17.05.2019r       
Data I śniadanie II śniadanie Obiad zmiany 

13.05.2019 
poniedziałek 
 

Kawa z mlekiem(1,7) 
herbata z cytryną  
i miodem 
pieczywo mieszane(1) 
z masłem(7) 
sałata zielona 
szynka gotowana 
ogórek kiszony 

Sok świeży 
Marchwiowo-jabłkowy 
Sucharek pszenny 

Zupa ogórkowa(1,9)   
Z ziemniakami 
Naleśniki z twarogiem 
Dżem wiśniowy(1,3,7) 
kompot wieloowocowy 
marchewka do gryzienia 
 

 

14.05.2019 
Wtorek 

Kawa z mlekiem(1,7) 
Herbata z cytryną 
 i miodem 
pieczywo mieszane(1) 
z masłem(7) 
pasta z wędliny 
podwawelskiej 
ze szczypiorkiem 
pomidor 

Jogurt owocowy(7) 
Chrupki kukurydziane 
jabłko 

Ryż na rosole(1,9) 
Mięso gotowane 
mielone(1,3,7) 
W sosie śmietanowym 
Ziemniaki 
Brukselka gotowana 
kompot wieloowocowy 
 

 

15.05.2019 
środa 

Przegląd 

Pioenek   i 

Tańców 

 
Kakao (1,7) 
herbata z cytryną  
i miodem 
pieczywo mieszane (1) 
z masłem(7) 
pasta z jaj (3) 
z zieloną pietruszką     
ogórek kiszony                            

Rogaliki z budyniem (1,3,7) 
/własny wypiek/ 
Herbatka owocowa 
Banan, mandarynka, 
gruszka 

Rosół z drobiu z makaronem 
Kurczak gotowany(1,9) 
W sosie potrawkowym 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
Kompot wieloowocowy 

 

16.05.2019 
czwartek 

                           
Kawa z mlekiem(1,7) 
herbata z cytryną  
i miodem 
pieczywo mieszane(1) 
z masłem(7) 
sałata zielona 
szynka dziadkowa 
pomidor 

Koktajl bananowo 
truskawkowy(7) 
Na jogurcie naturalnym 
Wafle bezcukrowe 
banan 
 
 

Zupa pomidorowa (1,9) 
Z makaronem 
Kotlet schabowy(1,3) 
Ziemniaki 
mizeria 
kompot wieloowocowy 

 

17.05.2019 
Piątek 
 

Zacierka na mleku(1,3,7) 
Herbata z cytryną 
 i miodem 
dżem truskawkowy 
marchewka do gryzienia 

Galaretka truskawkowa 
Ze śmietaną(7) 
jabłko 

Krupnik z zieloną pietruszką(1,9) 
Filet z dorsza(1,4) 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej kapusty 
 z marchewką 
Kompot wieloowocowy 

 

         Dyrektor:    Intendent:   Kucharka: 
  
                                        

  

 


