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Jadłospis dekadowy 
Maj II/III 

Jadłospis przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. 

Dzień Ś O P 

10.05 
Pon 

Bułka dyniowa z masłem; Ser 
żółty, ogórek zielony; 
Kawa zbożowa na mleku (1,7) 

Pomidorowa z zacierką;  
Jabłka w cieście jogurtowym; 
Rzodkiewka do pochrupania 
Woda z cytryną  (1,7,9,3) 

Wek z masłem ; 
Mleko bezglutenowe                 
(1,7) 

11.05 
Wt 

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

Zupa marchewkowa z ryżem; 
Gulasz drobiowy z indyka, kasza jęczmienna; 
surówka z marchwi i jabłka; 
Kompot wieloowocowy (1,7,9) 

Grysik na mleku  z sokiem 
owocowym; 
Mandarynka; 
(7) 

12.05 
Śr 

Parówki cielęce;                                 
chleb pszenny  z masłem; 
pomidor ze szczypiorkiem; 
Bawarka(1,7) 

Zupa ogórkowa z ziemniakami;  
Ryż z musem truskawkowym i jogurtem 
naturalnym; Marchew do pochrupania; 
Kompot wieloowocowy (7,9,1) 

Bułka cebulowa z masłem ; 
Cząstki jabłka 
Jogurt pitny;  
(1,7) 

13.05 
Czw 

Bułka maślana z masłem; Dżem 
100% owocowy; 
Rzodkiewka  do pochrupania; 
Kawa zbożowa na mleku (1,7) 

Zupa rosół z makaronem i natką pietruszki; 
Panczkrałt z białą kapustą;  
mięso drobiowe; 
papryka czerwona do pochrupania; 
Herbata ziołowa  (1,7,9) 

Galaretka owocowa;  
Pomarańcz; 
 
 

14.05 
Pt 

Zupa mleczna z płatkami 
owsianymi; Chleb z masłem                    
i pomidorem; 
Herbata z cytryną (1,7) 

Zupa szpinakowa z zacierką;                                                   
Kluseczki leniwe z serem i sosem karmelowym;                  
cząstki cukinii; 
Kompot owocowy (1,7,9) 

Ciastka zbożowe; 
Mus z przetartych owoców; 
Arbuz; 
(1) 

17.05 
Pon 

Bułka pszenna z masłem; pasztet 
drobiowy z ogórkiem kiszonym;  
Cząstki jabłka;  
kakao na mleku, (1,7`,3) 

Zupa porowa z grzankami;  
Kotleciki jajeczne;  
surówka z kapusty pekińskiej 
Kompot wieloowocowy (7,9) 

Mini bułeczki z marmoladą; 
Mleko do picia; 
½ banana; 
(1,7) 

18.05 
Wt 

Płatki kukurydziane na mleku; 
Bułka dyniowa z masłem i 
dżemem 100% owocowym; 
herbata (1,7)  

Zupa Żurek z ziemniakami; 
Pieczeń rzymska; ziemniaki; sałata zielona ze 
śmietana ; 
Kompot wieloowocowy (1,7,3,9) 

Budyń czekoladowy; 
Cząstki jabłka; 
(1,7) 

19.05 
Śr 

Chleb graham z masłem; szynka z 
indyka; ogórek zielony; Kawa 
zbożowa na mleku; (1,7) 

Zupa jarzynowa z ziemniakami; 
Spaghetti carbonara;  Mandarynka;  
Napar (1,3,7,9) 

Koktajl malinowy na jogurcie 
naturalnym;  
Pałeczki kukurydziane (1,7) 

20.05 
Czw 

Chleb razowy z masłem; pasta 
rybna z ogórkiem kiszonym ; 
Herbata ziołowa (1,7,4) 

Zupa Krupnik z jarzynami;  
Racuchy drożdżowe z powidłami 
Rzodkiewka do pochrupania 
Mleko na ciepło (1,7,9,3)  

Bukiet warzyw 
(marchew,papryka czerwona, 
ogórek zielony, rzodkiew);  
Wafle sunny corn (1) 

21.05 
pt 

Chleb 7 ziaren  z masłem; 
twarożek wiejski z rzodkiewką i 
szczypiorkiem; cząstki 
pomarańczy; 
Bawarka (1,3,4,7) 

Rosół z makaronem i zieloną pietruszką;                    
Ryba pieczona z ziołami; ziemniaki z koperkiem; 
surówka z kapusty kiszonej z marchewką; 
Kompot wieloowocowy (1,7,9)                                                 

Ciastka maślane Petitki;  
Jogurt owocowy; 
Winogron; 
(1,7) 

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

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, 
tymianek, zioła prowansalskie, papryka słodka, lubczyk. Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: 

glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy. 

 

 Wykonał                  Sprawdził          Zatwierdził 
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