
Jadłospis dekadowy 

JADŁOSPIS od 19.04.2021 do 30.04.2021 

UWAGA RODZICE : kolorem czarnym zaznaczone są alergeny. 

Poniedziałek 19.04.2021 

Śniadanie: 

: Mleko z płatkami zbożowymi, pieczywo mieszane (chleby: słonecznikowy, 

wiejski, żytni) z masłem, Szynka z Zagrody (mięso wieprzowe 

74%, laktoza, błonnik pszenny, białko sojowe, gluten ; w zakładzie używa się 

: orzeszki ziemne, seler, gorczyca, sezam), pomidor, herbata z cytryną. 

II śniadanie: Banan 

Obiad: Zupa z fasolki szparagowej z ziemniakami  (wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, seler, ryż ,  śmietana, ziemniaki) 

Spaghetti bolognese (mąka, jaja, łopatka b/k, koncentrat pomidorowy) 

Kompot owocowy  

Wtorek 20.04.2021 

Śniadanie: Pieczywo mieszane (chleby: słonecznikowy, wiejski, żytni) z masł

em, Pasztet pieczony drobiowy (mięso drobiowe 

80%, mleko, jajka, siarczyny, białko sojowe, mąka ; nie zawiera ale może 

zawierać :soja,  gorczyca, seler), ogórek, kakao (mleko, kakao). 

II śniadanie: Mus owocowy (przecier z jabłek (34%), bananów (30%) i 

truskawek (27%), soki z zagęszczonych soków z marchwi (5%) i jabłek (4%), 

witamina E), woda. 

Obiad: Zupa ziemniaczana z ziemniakami (wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, seler, śmietana ). 

Kasza jęczmienna, bitki wieprzowe (schab), marchew mini, herbata owocowa . 

.Środa 21.04.2021 

Śniadanie: Zupa mleczna z 

makaronem (mleko, mąka, jajko), pieczywo mieszane (chleby: słonecznikow

y, wiejski, żytni) z masłem, Ser biały plastry (mleko, żywe kultury bakterii 

kwasu mlekowego), szynka zbójnicka ,sałata ,  herbata z cytryną. 

II śniadanie: Jabłko 

Obiad: Zupa pomidorowa  (wywar mięsno- warzywny, marchewka, pietruszka, 

por, cebula, seler, ryż, śmietana ). 

Ziemniaki, roladki drobiowe z serem żółtym (mleko, sól, kultury bakterii 

mlekowych), sałata lodowa ze śmietaną (ogórek, pomidor koktajlowy, 

rzodkiewka), kompot 

 



Czwartek 22.04.2021 

Śniadanie: Pieczywo mieszane (chleby: słonecznikowy, wiejski, żytni) z masł

em,Kiełbasa żywiecka (mięso wieprzowe 75% ; możliwa 

obecność: glutenu, gorczycy, selera, soi, mleka i ich pochodnych), ogórek 

kawa zbożowa na mleku (jęczmień, żyto). 

II śniadanie: Jogurt naturalny 

Obiad: Krupnik z zieleniną (wywar mięsno- warzywny, marchewka, pietruszka, 

por, seler,kasza jęczmienna, śmietana). 

Ziemniaki gotowane , klopsik  (łopatka b/k, udziec z 

indyka, jajko, bułka tarta), surówka z marchwi i jabłka (śmietana, sok z 

cytryny). 

Limonka własnego wyrobu 

Piątek 23.04.2021 

Śniadanie: Mleko z płatkami zbożowymi, pieczywo mieszane (chleby: słonec

znikowy, wiejski, żytni) z masłem, Serek śmietankowy 

ALMETTE (ser twarogowy, białka mleka, sól), pomidor, herbata. 

II śniadanie: Winogrono 

Obiad: Zupa żur   (jajko, mąka, śmietana ,wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, cebula, seler,przecier pomidorowy, mąka 

pszenna, ). 

Ziemniaki, ryba panierowana (polędwiczki z dorsza, jajka , bułka tarta mąk

a), sur. buraczki zasmażane , soczek 

 

Poniedziałek 26.04.2021 

Śniadanie: Mleko z płatkami zbożowymi, pieczywo mieszane (chleby: słonec

znikowy, wiejski, żytni) z masłem, Kiełbasa krakowska (mięso wieprzowe 

91% ; może zawierać : seler,  gluten, mleko, gorczyca, soja),papryka, herbata. 

II śniadanie: Jabłko 

Obiad: Zupa koperkowa z ryżem i zieleniną (wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, seler, śmietana ). 

Ziemniaki, kotlet mielony, mizeria (ogórek, śmietana, jogurt naturalny 

), kompot. 

Wtorek 27.04.2021 

Śniadanie: Pieczywo mieszane (chleby: słonecznikowy, wiejski, żytni) z masł

em, Pasta z makreli (makrela, masło), kawa zbożowa 

na mleku (jęczmień, żyto). 

II śniadanie: Banan, sok 100%. 



Obiad: Zupa pieczarkowa z ziemniakami i zieleniną (wywar mięsno- 

warzywny, marchewka, pietruszka, por, seler,pieczarki, 

cebula, masło, mąka, śmietana). 

Ziemniaki gotowane, gołąbki z ryżem, (łopatka, ryż,  

śmietana 18%, mąka), owoc , limonka własnego wyrobu  

Środa 28.04.2021 

Śniadanie: Zupa mleczna z 

zacierką (mleko, mąka, jajko) ,pieczywo mieszane (chleby: słonecznikowy, w

iejski, żytni) z masłem, dżemem, herbata. 

II śniadanie: Gruszka, woda z cytryną. 

Obiad Rosół z makaronem i zieleniną (jajko, mąka, wywar mięsno- 

warzywny, marchewka, pietruszka, por, cebula, seler) 

Ziemniaki, schab duszony w sosie pieczarkowym , surówka z kapusty pekińskie, 

pomidora, ogórka z sosem ogrodowym ,  kompot. 

Czwartek 29.04.2021 

Śniadanie: Pieczywo 

mieszane (chleby: słonecznikowy, wiejski, żytni) z masłem, Polędwicasopock

a(polędwica wieprzowa 71%, białka wieprzowe, 

błonnik pszenny,białko sojowe,seler; możliwa obecność: zbóż 

zawierających gluten,selera,gorczycy,soi,mleka),  pomidor, kakao(mleko, 

kakao). 

II śniadanie: Ananas 

Obiad: Barszcz czerwony ziemniakami (wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, cebula, seler, buraki czerwone)  

Ziemniaki gotowane, kotlet pożarski, sur. selerowa z kukurydzą, porą i jabłkiem 

z sosem jogurtowo- majonezowym, kisiel  

Piątek 30.04.2021 

Śniadanie: Mleko z płatkami zbożowymi, pieczywo mieszane (chleby: słonec

znikowy, wiejski, żytni) z masłem, twarożek z rzodkiewką i 

szczypiorkiem (mleko, żywe kultury bakterii kwasu mlekowego), herbata. 

II śniadanie: Mandarynka, woda z sokiem. 

Obiad: Zupa grochowa z pęczakiem  (wywar mięsno- warzywny, marchewka, 

pietruszka, por, seler). 

Ziemniaki, ryba z patelni , surówka  z kapusty kiszonej, kompot owocowy, 

deser mleczny  

 

 

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE  



 

 


