
  

Jadłospis dekadowy 
Listopad III/Grudzień I 

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

Dzień Ś O P 

22.11. 
Pon 

Chleb razowy  z masłem; 
pasztet drobiowy; cebulka 
dymka, Bawarka (1,7) 

Zupa kalafiorowa z grysikiem;                        
Ryż z koktajlem truskawkowym na mleku; 
Papryka czerwona do pochrupania; 
Woda z arbuzem(1,7,3,9) 

Bułka z masłem i 
szczypiorkiem; 
Mleko (1,7) 

23.11. 
Wt 

Chleb z masłem; pasta 
serowo-pomidorowa; słupki 
ogórka zielonego; kakao 
naturalne na mleku (1,7) 

Zupa jarzynowa; 
Ziemniaki zapiekane; kotleciki drobiowe; 
buraczki;  
Kompot owocowy (1,3,7,9) 

Budyń czekoladowy; 
Ciastka owsiane z ziarnami;       
Woda z cytryną;  
(1,7) 

24.11. 
Śr 

Zupa mleczna z kaszą manna; 
Bułka z masłem                                       
i szczypiorkiem; 
Herbata owocowa (1,7) 

Zupa krupnik z jarzynami 
Makaron z serem białym i miodem;                             
Cząstki gruszki ;                                                           
Napar ziołowy (1,7,9) 

Koktajl owocowy na mleku; 
Pałeczki kukurydziane (1,7)   

25.11. 
Czw 

Chleb wieloziarnisty z masłem 
szynka drobiowa; pomidor                              
Kawa inka na mleku; 

Zupa ogórkowa z ziemniakami;  
Kasza jęczmienna z gulaszem drobiowym;  
; surówka z kapusty kiszonej, cebulki i 
marchewki; Kompot owocowy (1,7,9) 

Mini bułeczki z marmoladą; 
Mleko do picia/ Napój 
owsiany (1,7)  

26.11. 
Pt 

Bułka mleczna z masłem;                            
dżem owocowy 100%;   
cząstki jabłka; 
Mleko do picia (1,7) 

Rosół  z makaronem nitki i pietruszką; 
Jajko sadzone; ziemniaki z koperkiem; 
marchewka z groszkiem na gęsto; 
Woda z sokiem  (1,3,9) 

Mus owocowy; 
Ciasteczka BeBe   
 

29.11. 
Pon 

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

Zupa szpinakowa z ziemniakami                                        

Naleśniki z serkiem białym i truskawkami;                              

rzodkiewka do pochrupania                                                                               

Kompot wieloowocowy (1,7,9,3)  

Wek z masłem; 
Jogurt pitny owocowy 
Gratka;  
(1,7) 

30.11. 
Wt 

Bułka z masłem; 
Pasta mięsna z ogórkiem 
kiszonym; Kawa zbożowa na 
mleku (1,3,7) 

Barszcz ukraiński; 
Spaghetti bolognese z makaronem 
pełnoziarnistym i tartym serem żółtym;  
Cząstki jabłka;                                                             
Kompot wieloowocowy (1,7,9) 

Ciasto marchewkowe - 
wyrob własny 
Mleko do picia; 
(1,7) 

01.12. 
Śr 

Zupa mleczna z płatkami 
owsianymi; Chleb z masłem; 
pasta z groszku zielonego;                       
Herbata z cytryną (1,7)  

Zupa serowo-cebulowa z grzankami; 
Placki ziemniaczane z kleksem jogurtu 
greckiego oprószone szczypiorkiem;                   
Woda z cytryną (1,7,3,9) 

 Kisiel owocowy z tartym 
jabłkiem;  

02.12. 
Czw 

Chleb pszenny  z masłem 

ogórek zielony; polędwica 

sopocka; cząstki papryki;                                         

Kakao naturalne (1,7) 

Zupa szpinakowa z ziemniakami; 
Kluseczki śląskie z gulaszem wołowym;  
Sałata zielona z jogurtem naturalnym;  
Kompot wieloowocowy (1,7,9) 

Kasza manna na gęsto                     
z sokiem owocowym; 
(7)  

03.12. 
Pt 

Chleb 7 ziaren z masłem; ser 
żółty, pomidor, szczypiorek;  
Mleko do picia (1,7) 

Zupa pomidorowa z ryżem; 
Paluszki rybne Frosta, Trio warzywne 
(marchewka , brokuł, kalafior); posypane 
pestkami słonecznika i dyni; sos jogurtowo-
czosnkowy; Kompot wieloowocowy (1,7,9) 

Wafle zbożowo-ryżowe;  
Danio waniliowe;  
Cząstki jabłka; 
 (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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