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Jadłospis dekadowy 

KWIECIEŃ IV/MAJ I 

 

Dzień Ś O P 

25.04 
Pon 

Bułka dyniowa z masłem;                         
Pasta z tuńczyka; szczypiorek 
Herbata z cytryną (1,3) 

Zupa grochowa z ziemniakami ;  
Zapiekanka makaronowa; ogórek kiszony; 
kiełbasa drobiowa; koncentrat 
pomidorowy; ser żółty; 
Rzodkiewka do pochrupania; 
Woda z sokiem owocowym  (1,7,9,3) 

Wek z masłem; 
Gruszka; 
Kakao na mleku; 
(1,7)  

26.04 
Wt 

Płatki kukurydziane z mlekiem; 
Bułka pokrzywowa z masłem                      
i pomidorem;  
Bawarka (1,7) 

Zupa kapuśniak z młodej kapusty ; 
Fasolka po bretońsku ;Bułka pszenna  
Cząstki pomarańczy; 
Kompot wieloowocowy (1,7,9) 

Kasza manna z sokiem 
owocowym; 
Ciasteczka BeBe (1,7) 

27.04 
Śr 

Chleb 7 ziaren  z masłem; 
Pasta mięsna z ogórkiem kiszonym; 
Kawa zbożowa na mleku (1,7) 

Zupa krupnik  z ziemniakami; 
Kopytka z masłem i cebulą; 
Cząstki jabłka;                                                                        
Kompot wieloowocowy (7,9,3,1) 

Ciasto marchewkowe; 
Mleko do picia (1,7) 

28.04 
Czw 

Bułka pszenna z masłem, 
szynką podpiekaną i ogórkiem 
zielonym; 
Herbata z cytryną (1,7) 

Rosół z makaronem i natką pietruszki; 
Pulpety drobiowe  w sosie chrzanowym; 
puree ziemniaczane; ogórek kiszony ; 
Woda z cytryną (1,3,7,9) 

Koktajl jogurtowo-mleczny z 
truskawkami; 
½ Banana 
(1,7) 
 

29.04 
Pt 

Rogal maślany z masłem i dżemem 
100% owocowym; 
Cząstki jabłka i gruszki; 
Mleko na ciepło; (1,7) 

Zupa pomidorowa z zacierką; 
Pieczone paluszki rybne; ziemniaki; Surówka z 
kapusty kiszonej, marchewki i jabłka; 
Kompot wieloowocowy (1,3,9,7)         

Pałeczki kukurydziane; 
Budyń śmietankowy z sokiem 
owocowym ; 
(1) 

02.05 
Pon 

Chleb pszenny z masłem; pomidor, 
ogórek zielony, ser żółty;                    
Kawa zbożowa na mleku (1,3,7) 

Zupa ryżowa z jarzynami;                         
Naleśniki kakaowe z serkiem białym                                 
i bananem; 
Cząstki gruszki; Mleko do picia (1,7,9,)  

Serek danio;  
Wafle Sunny Corn 
(1,7,3) 

03.05 
Wt x x x 
04.05 
Śr 

Bułka razowa z masłem;                      
pasta z białego sera z papryką; 
oprószone szczypiorkiem; cząstki 
jabłka; Bawarka (1,3,7) 

Zupa cebulowa  z grzanką z weka; 

Filet drobiowy zapiekany z ogórkiem 
kiszonym, cebulką i serem żółtym; 
ziemniaki; cząstki gruszki; 
Napar ziołowy (1,3,7,9) 

Galaretka owocowa; 
Biszkopty; 
Kakao do picia; (1,7) 
 

05.05 
Czw 

Chleb 7 ziaren z masłem; 
Szynka z indyka; pomidor; 
Kakao na mleku/Herbata (1,7) 

Zupa szczawiowa z ryżem;  
Zapiekanka ziemniaczana z cebulką i sosem 
beszamelowym; banan  
Kompot (1,7,9) 

Ciasto murzynek;  
Cząstki pomarańczy; 
Mleko do picia;                                 
(1,7) 

06.05 
Pt 

Chleb pszenny z masłem;                        
pasta z makreli wędzonej;                 
ogórek kiszony;  
Bawarka; (1,7) 

Barszcz czerwony; 

Jajko sadzone; puree ziemniaczane; 
fasolka szparagowa na gęsto;                  
cząstki jabłka; Kompot wieloowocowy 
(1,7,9) 

Piszingery kakaowe; 
Mleko do picia/woda z cytryna 
(1,7) 

Możliwe dopuszczalne minimalne zmiany w jadłospisie, z przyczyn niezależnych od placówki; 

Pomiędzy posiłkami- na życzenie dzieci – podawana jest woda mineralna; 
Jadłospis sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26.07.2016r. 
Produkty użyte do przygotowania posiłków mogą zawierać alergeny oznaczone w tabeli obok. 
 

Wykonał                Sprawdził                Zatwierdził 
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