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 Dzień tygodnia Śniadanie 
I danie obiadu + 

zdrowa przekąska 
II danie obiadu + deser 

Poniedziałek 25.07. 

Chleb 7 ziaren (1), chleb na 

maślance(1), masło(7), 

szynka z indyka bez glutenu, 

serek kanapkowy(7), kiełki 

rzodkiewki, papryka 

 

Herbata miętowa/ Herbata z 

cytryną i miodem 

Budyń śmietankowy 

z herbatnikiem 

 

Jabłko 

 

 

Herbata owoce leśne 

Kasza kuskus(1), leczo 

warzywne z pomidorami, 

cukinią, papryką i bakłażanem, 

marchewka w słupki 

 

Banan 

 

Kompot jabłkowy/ woda 

mineralna 

Wtorek 26.07. 

Płatki kukurydziane z 

mlekiem(7), chleb 

graham(1), rogaliki 

mleczne(1), kiełbasa 

krakowska, powidła 

śliwkowe, ogórek zielony 

 

Herbata jabłkowo- 

gruszkowa 

Rosół domowy z 

makaronem i natką 

pietruszki (9) 

 

Gruszka 

 

Herbata miętowa 

Ryż jaśminowy, kurczak w 

potrawce(3,7), marchewka z 

groszkiem na masełku (7) 

 

Placek z owocami 

sezonowymi na maślance- 

wyrób własny (1,3,7) 

 

Kompot z rabarbaru/ Woda 

mineralna 

Środa 27.07. 

Chleb żytni bez drożdży(1), 

chleb baltonowski(1), 

masło(7), pasta z kurczaka- 

wyrób własny, ser żółty(7), 

pomidor 

 

Kakao(7))/Herbata czarna 

Zupa pomidorowa z 

makaronem (1,7,9) 

 

Pomarańcze 

 

Herbata zielona z 

wiśnią 

Pizza z serem, szynką i sosem 

pomidorowym- wyrób 

własny(1,7), warzywne frytki 

do chrupania 

 

Morele 

 

Kompot wieloowocowy/ woda 

mineralna 

Czwartek 28.07. 

Chleb pełnoziarnisty(1), 

kawiorek(1), szynka 

naturalna, twarożek 

domowy(7), rzodkiewka 

 

Herbata czarna/ Herbata 

malinowa 

Zupa z kapusty 

włoskiej na 

wywarze 

drobiowym (9) 

 

Winogrono 

bezpestkowe 

 

Herbata z czystka 

 

Ziemniaki gotowane z 

koperkiem, pieczeń wieprzowa 

w sosie własnym, fasolka 

szparagowa z bułką tartą (1,7) 

 

Arbuz  

 

Kompot z agrestu/ woda 

mineralna 

Piątek 29.07. 

Chleb razowy(1), chleb 

wiejski(1), masło(7),  pasta z 

tuńczyka ze 

szczypiorkiem(3,7), ser biały 

w plastrach(7), ogórek 

kiszony 

 

Herbata malinowa/ Herbata 

rumiankowa 

Zupa ziemniaczana 

na żeberku 

wieprzowym (7,9) 

 

Żurawina suszona 

 

Lemoniada 

cytrynowa 

Makaron świderki z 

twarożkiem i musem 

brzoskwiniowym (1,7) 

 

Czereśnie 

 

Kompot  porzeczkowy/ woda 

mineralna 
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Poniedziałek 01 .08. 

Chleb wiejski(1), chałka(1), 

masło(7), szynka z indyka, 

dżem wieloowocowy, ogórek 

kiszony 

 

Kakao(7)/ herbata malinowa 

Zupa krem z selera z 

groszkiem 

ptysiowym (1,9) 

 

Orzechy nerkowca 

 

Lemoniada z 

cytryną 

Makaron penne z tuńczykiem 

w sosie pomidorowym ze 

świeżą bazylią, kalarepka do 

chrupania 

 

Śliwki 

 

Kompot porzeczkowy/ woda 

mineralna 

Wtorek 02.08. 

Owsianka z rodzynkami(1,7), 

chleb na maślance(1), chleb 

7 ziaren(1), masło(7), salami, 

ser kanapkowy(7), pomidor 

 

Herbata z cytryną, herbata 

jabłkowo- gruszkowa 

Zupa krem z 

marchewki na 

wywarze 

drobiowym z 

pestkami 

słonecznika (9) 

 

Gruszka 

 

Herbata roiboos 

 

Kasza jęczmienna wiejska(1), 

sos a la strogonow z łopatką 

wieprzową, papryką i cebulą, 

ogórek konserwowy 

 

Borówki 

 

Kompot z truskawek/ woda 

mineralna 

Środa 03.08. 

Chleb baltonowski(1), chleb 

graham(1), masło(7), schab 

pieczony, jajecznica ze 

szczypiorkiem(3), papryka 

 

Kawa Inka z mlekiem, 

herbata rumiankowa 

 

Zupa koperkowa z 

kaszą manną na 

wywarze 

drobiowym (1,9) 

 

Delfinki bananowe 

 

Herbata owoce leśne 

Ziemniaki puree(7), podudzie 

z kurczaka pieczone, surówka 

colesław (7) 

 

Pomarańcze 

 

Kompot z rabarbaru/ woda 

mineralna 

Czwartek 04.08. 

Chleb wiejski(1), chleb 

graham(1), masło(7), 

polędwica sopocka, sałatka 

caprese z pomidorami, 

mozzarellą i świeżą bazylią 

(1) 

 

Herbata czarna/ herbata 

miętowa 

Zupa krem 

brokułowa z 

grzankami (7,9) 

 

Kalarepka do 

chrupania 

 

Herbata malinowa 

Ryż, chili con carne z mięsem 

mielonym, czerwoną fasolą, 

kukurydzą i pomidorami, 

ogórek konserwowy 

 

Czereśnie 

 

Kompot jabłkowy/ woda 

mineralna 

Piątek 05.08. 

Kawiorek(1), chleb 

pełnoziarnisty(1), jajko 

gotowane na sałacie(3), 

twarożek domowy(7), ogórek 

zielony 

 

Herbata owoce leśne 

Zupa jarzynowa na 

wywarze 

drobiowym (9) 

 

Mix bakalii 

 

Herbata 

rumiankowa 

Pierogi owocowe z 

masełkiem, surówka z 

marchewki i jabłka (1,7) 

 

Kiwi 

 

Kompot wieloowocowy/ woda 

mineralna 

Sporządził:                                                                      Zatwierdził:  
Jadłospis dzieci sporządzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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. 


