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Dzień tygodnia 
Śniadanie 

I danie obiadu + 

zdrowa przekąska 
II danie obiadu + deser 

Poniedziałek 28.11. 

Chleb wiejski(1), chleb 

graham(1), masło(7), szynka 

drobiowa, ser biały w 

plastrach(7), ogórek kiszony 

 

Kakao/ herbata z cytryną 

Zupa krem z 

marchewki z 

mleczkiem 

kokosowym i 

prażonym 

słonecznikiem (9) 

 

Rodzynki 

 

Herbata malinowa 

Makaron penne w sosie 

pomidorowym z tuńczykiem i 

świeżą bazylią(1), kolorowa 

papryka 

 

Mandarynki 

 

Kompot porzeczkowy/ woda 

mineralna 

Wtorek 29.11. 

Chleb na maślance(1), chleb 

pełnoziarnisty(1), masło(7), 

salami, serek wiejski(7), 

pomidor ze szczypiorkiem 

 

Herbata porzeczkowa/ 

herbata czarna 

Zupa z czerwonej 

soczewicy na 

wywarze 

drobiowym (7,9) 

 

Jabłko 

 

Herbata zielona z 

kwiatem wiśni 

 

Pyzy drożdżowe z sosem 

myśliwskim z kiełbaską(1), 

papryką i pieczarkami, 

ogórek konserwowy 

 

Śliwki 

 

Kompot rabarbarowy/ woda 

mineralna 

Środa 30.11. 

Chleb baltonowski(1), chleb 

żytni ze słonecznikiem(1), 

masło(7), pasztet pieczony- 

wyrób własny(3,9), ser 

żółty(7), rzodkiewka 

 

Mleko z miodem(1)/ herbata 

jabłkowo- gruszkowa 

 

 

Kisiel wiśniowy z 

ciasteczkiem 

zbożowym(1) 

 

Kiwi 

 

Herbata miętowa 

Ziemniaki puree(7), pulpety 

drobiowe w sosie 

koperkowym surówka z 

buraczków 

 

Orzechy nerkowca 

 

Kompot jabłkowy/ woda 

mineralna 

Czwartek 01.12. 

Jaglanka z żurawiną na 

mleku(1,7), kawiorek(1), 

chleb żytni bez drożdży(1), 

masło(7), polędwica 

sopocka, pomidorki cherry 

 

Herbata truskawkowa/ 

herbata roiboos 

Zupa ziemniaczana 

na żeberku 

wieprzowym (9) 

 

 

Pestki dyni 

 

Herbata 

rumiankowa 

Ryż jaśminowy, filet z 

kurczaka w sosie 

śmietanowym z brokułem i 

marchewką(7), ogórek 

zielony w słupki 

 

Gruszkowe łódeczki 

 

Kompot śliwkowy/ woda 

mineralna 

Piątek 02.12. 

 Chleb komiśniak(1), chleb 

razowy(1), masło(7), łosoś 

wędzony, serek 

kanapkowy(7), kolorowa 

papryka 

 

Herbata z miodem i cytryną 

Zupa jarzynowa na 

wywarze 

drobiowym (7,9) 

 

Pomarańcze 

 

Herbata 

żurawinowa 

 

Kluski leniwe z twarogiem- 

wyrób własny(1,7), sos 

śmietankowy(7), masełko(7), 

surówka z marchewki  

 

Banan 

 

Kompot wiśniowy/ woda 

mineralna 
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Poniedziałek 05.12. 

Chleb baltonowski(1), chleb 

żytni bez drożdży(1), 

masło(7), kiełbasa 

krakowska, serek 

kanapkowy(7), ogórek 

konserwowy 

 

Herbata roiboos, herbata 

żurawinowa 

Zupa krem 

pomidorowo- 

paprykowy z 

groszkiem 

ptysiowym (9) 

 

Suszone morele  

 

Herbata gruszkowo- 

jabłkowa 

Makaron spaghetti a la 

carbonara z szynką 

wiejską(1,7), warzywne frytki 

 

Ananas 

 

Kompot porzeczkowy/ woda 

mineralna 

Wtorek 06.12. 

Owsianka z 

rodzynkami(1,7), chleb 

wiejski(1), chleb razowy ze 

słonecznikiem(1), masło(7), 

pierś pieczona, smalec z 

fasoli- wyrób własny, 

ogórek kiszony 

 

Kakao/ herbata czarna 

Zupa pieczarkowa z 

makaronem literki 

na wywarze 

drobiowym (1,7,9) 

 

Winogrono 

bezpestkowe 

 

Herbata 

poziomkowa 

Ziemniaki puree(7), pieczeń 

wieprzowa w rękawie w sosie 

własnym, surówka z białej 

kapusty 

 

Gruszka 

 

Kompot truskawkowy/ woda 

mineralna 

 

Środa 07.12. 

 

DZIEŃ 

FRANCUSKI 

 

    

 

Bagietka(1), croissant 

maślany(1), masło(7), 

konfitura owocowa, ser 

żółty(7), pomidorki 

koktajlowe 

 

Kawa zbożowa z mlekiem/ 

herbata czarna 

Zupa Vichysoisse 

krem porowo- 

ziemniaczany z 

grzankami i 

szczypiorkiem(1,9) 

 

Suszona żurawina 

 

Herbata malinowa 

Kasza kuskus, ratatouille 

warzywne, udko pieczone w 

ziołach prowansalskich 

 

Jabłko 

 

Kompot wieloowocowy/ 

woda mineralna 

Czwartek 08.12. 

 

 

Kawiorek(1), chleb 

graham(1), masło(7), szynka 

naturalna, dżem owocowy, 

papryka 

 

Herbata z cytryną/ herbata 

miętowa 

Budyń 

śmietankowy (1) 

 

Pomarańcze 

 

Herbata zielona z 

kwiatem wiśni 

Pierogi ukraińskie z serem i 

ziemniakami okraszone 

cebulką(1,7), marchewkowe 

słupki 

 

Daktyle 

 

Kompot truskawkowy/ woda 

mineralna 

 

 

 

Piątek 09.12. 

 

 

Chleb na maślance(1), chleb 

pełnoziarnisty ze 

słonecznikiem(1), masło(7), 

pasta jajeczna- wyrób 

własny(3), ser biały w 

plastrach(7), pomidor 

 

Herbata czarna/ Herbata 

żurawinowa 

  

Grochówka na 

żeberku 

wieprzowym 

 

Mandarynki 

 

Herbata 

porzeczkowa 

Ziemniaki puree(7), filet z 

miruny, surówka z kiszonej 

kapusty 

 

Kiwi 

 

Kompot śliwkowy/ 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. 


