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Jadłospis dekadowy 

WRZ I 

Dzień Ś O P 

01.09 
Czw. 

Bułka wieloziarnista z masłem; 
pasztet drobiowy, ogórek kiszony; 
pestki dyni; Bawarka  (1,7) 

Rosół drobiowy z makaronem nitki, pizza z sosem 
pomidorowym, serem żółtym i ketchupem;         
cząstki pomarańczy;  
kompot wieloowocowy (1,3,7,9) 

Budyń waniliowy z sokiem 
owocowym; 
Wek z masłem; 
Herbata; (1,7) 

02.09 
Pt 

Chleb razowy z masłem, pasta 
rybna z dymką;  
kawa zbożowa na mleku/herbata 
(1,3,7) 

Zupa pomidorowa z makaronem literki, 
Jajko w sosie koperkowym z ziemniakami; 
marchewka do pochrupania; 
Kompot wieloowocowy (1,3,7,9) 

Śliwka; 
Wafle zbożowo- ryżowe  
Woda z cytryną; (1) 

05.09 
Pon. 

Bułka grahamka z masłem; 
Twarożek z pomidorem, ogórkiem 
zielonym;  
Kakao naturalne na mleku (1,7) 

Zupa krupnik z ziemniakami, Makaron z serem 
białym i miodem;                                                                  
papryka kolorowa do pochrupania; 
Woda z cytryną i miętą (1,3,7,9) 

Kanapka z dżemem; 
mleko/ napój migdałowy; 
Cząstki jabłka; (1,7) 

06.09 
Wt.  

Zupa mleczna z kaszą manną i 
plasterkami banana;  
Rogal z masłem; Herbata; (1,7) 

Zupa żurek na wędzonce z ziemniakami; 
Pancakes z dżemem owocowym; rzodkiewka; 
Kompot wieloowocowy (1,3,7,9) 

Kostki galaretki owocowej;  
ciasteczka be-be; 
Morele (1) 

07.09 
Śr. 

Chleb mieszany z masłem; pasta 
jajeczna ze szczypiorkiem; 
Kawa zbożowa na mleku 
/herbata(1,7,3) 

Krem cebulowo – serowy z grzankami z weka; 
Pałki z kurczaka w warzywach pieczone w 
piekarniku; mandarynka; 
Kompot owocowy (1,3,7,9) 

Ciasto czekoladowe; 
Mleko/Woda z cytryna(1,7) 

08.09 
Czw. 

Chleb razowy z masłem; 
Szynka drobiowa, pomidor ze 
szczypiorkiem ; 
kakao naturalne na mleku 
/herbata owocowa (1,7) 

Zupa ogórkowa z ryżem,  
Kotlet mielony, ziemniaki z koperkiem,  
ogórek kiszony; brzoskwinia  
Kompot wieloowocowy (1,7,9,3) 

Kisiel z jabłkiem; 
Wafle okrągłe zbożowe (1) 

09.09 
Pt. 

Bułka mleczna z masłem i 
dżemem 100% z owoców, 
Cząstki papryki; Mleko (1,7) 

Zupa z fasolki szparagowej z kaszą manną, 
Naleśniki z serkiem białym i bananem                  
Nektarynka; Mleko do picia/ napój migdałowy 
(1,7,9,3) 

Koktajl owocowy na maślance,  
Kanapka z masłem (1,7) 

12.09 
Pon. 

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi; Bułka z masłem i 
pomidorem; 
Herbata(1,7) 

Barszcz ukraiński z czerwoną fasolą, 
Kasza mieszana z warzywami, kurczakiem i sosem 
śmietanowym;  nektaryna 
Kompot owocowy ( 1,7,9) 

Mini bułeczki;  
Cząstki brzoskwini  
Kakao naturalne na 
mleku/mleko owsiane (1,7) 

13.09 
Wt. 

Kiełbaski drobiowe z ketchupem; 
bułka z nasionami słonecznika z 
masłem , serem zółtym; 
Herbata z cytryną. (1,7) 

Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym, 
zapiekanka ziemniaczana z ogórkiem kiszonym, 
kiełbasą, cebulą w sosie beszamelowym i żółtym 
serem; cząstki gruszki;  
Woda z cytryną i miętą (1,3,7,9) 

Ciasto marchewkowe, 
Herbata owocowa 
Cząstki jabłka (1,7,3) 

14.09 
Śr. 

Zupa mleczna – owsianka; 
Chleb graham z masłem i 
rzodkiewką  
Herbata (1,7) 

Rosół drobiowy z lanymi kluskami  
Makaron łazanki z kiełbasą drobiową;                                                  
kalarepa do pochrupania;  
Kompot wieloowocowy (1,3,7,9) 

Budyń czekoladowy,  
Ciastka zbożowe 
Napar ziołowy (1,7) 

15.09 
Czw. 

Chleb 7 ziaren z masłem, pastą z 
suszonych pomidorów i 
słonecznika; szczypiorek 
Kakao naturalne na 
mleku/herbata owocowa (1,7) 

Zupa kapuśniak z ziemniakami, ryba Miruna w 
panierce z ziemniakami i surówką z kiszonej 
kapusty, marchewki i jabłka; śliwki; 
Kompot owocowy (1,3,7,9) 

Mus owocowy,  
rogal z masłem 
Prażone pestki dyni (1,7) 

16.09 
Pt 

Zupa mleczna z makaronem  
Chleb kukurydziany z masłem; 
Ogórek zielony do pochrupania  
Herbata z cytryną  

Zupa brokułowa z grzanką; 
Jajko sadzone, ziemniaki;                                                      
żółta fasolka szparagowa na gęsto; cząstki jabłka; 
Kompot wieloowocowy  (1,4,7,9) 

Serek homogenizowany Danio, 
Wek z masłem  
brzoskwinia 
Herbata owocowa  

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. 
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