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Jadłospis dekadowy 
Maj IV/Czerwiec I 

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

Dzień Ś O P 

24.05 
Pon 

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

Zupa pieczarkowa z makaronem;  
Ryż z jabłkami i cynamonem;                                
polewa jogurtowa;  
Rzodkiewka do pochrupania; 
Napar (1,7,9,3) 

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

25.05 
Wt 

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

Zupa grysikowa z natką pietruszki; 
Łazanki z kiełbasą i kapustą kiszoną; 
Cząstki pomarańczy; 
Kompot wieloowocowy (1,7,9) 

Jourt naturalny z domowym 
crunchy, malinami, bakaliami                   
i bananem; 
Woda z cytryną (1,7) 

26.05 
Śr 

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

Zupa żurek na wędzonce z ziemniakami; 
Kluseczki ziemniaczane z masłem i cebulą; 
Cząstki gruszki;                                                                        
Kompot wieloowocowy (7,9,3,1) 

Wafle tortowe z kremem 

czekoladowym (Pischinger); 
Mleko do picia (1,7) 

27.05 
Czw 

Bułka pszenna z masłem, 
szynką podpiekaną i ogórkiem 
małosolnym; 
Mleko (1,7) 

Zupa ryżowa z marchewką i natką zielonej 
pietruszki; 
Burgery drobiowo- wieprzowe z puree 
ziemniaczanym;  
Sałata zielona z pomidorami i sosem 
jogurtowym; posypane prażonymi pestkami 
słonecznika;  Woda z cytryną (1,3,7,9) 

Koktajl jogurtowo-mleczny z 
owocami leśnymi; 
Herbatniki maślane; 
(1,7) 
 
 

28.05 
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 z puree ziemniaczanym; 
Surówka z kapusty kiszonej, marchewki i jabłka; 
Kompot wieloowocowy (1,3,9,7)         

Ciastka zbożowe; 
Kisiel z tartym jabłkiem; 
(1) 

31.05 
Pon 

Chleb żytni z masłem;                              
pasta z zielonego groszku;  
Rzodkiewka do pochrupania;  
Kakao na mleku (1,3,7) 

Barszcz czerwony z ziemniakami; 
Pancakes na maślance z powidłami                                                    
i brzoskwiniami w lekkim syropie;   
Mleko do picia (1,3,7,9) 

Wytrawna rolada biszkoptowa z 
serkiem białym, szynką 
konserwową i szczypiorkiem; 
Herbata z cytryną  
(1,7) 

01.06 
Wt 

Bułka dyniowa z masłem i 
szczypiorkiem; 
Kiełbaski drobiowe z keczupem;  
Ogórek zielony; 
Bawarka  (1,7)  

Zupa Ogórkowa z ryżem; Kotleciki ziemniaczane 
z sosem pieczarkowo-śmietanowym;  
Surówka z kapusty pekińskiej z marchewka, 
kukurydzą, ogórkiem konserwowym; 
Kompot wieloowocowy (1,7,3,9) 

Arbuz; 
Wafle ryżowe; 
(1) 

02.06 
Śr 

Chleb 7 ziaren z serkiem 
topionym i papryką czerwoną;  
Kakao naturalne na mleku;                                          
(1,7) 

Zupa Kapuśniak z kapusty kiszonej; 
Makaron Spaghetti z sosem  bolognese; 
mięso drobiowe; posypane wiórkami sera 
żółtego; jabłko do pochrupania 
Kompot wieloowocowy; (1,7,9,3) 

Galaretka z owocami  
(brzoskwinia ananas) 
Chałka z masłem; 
Mleko; (7) 

03.06 
Czw X X X 
04.06 
pt 

Bułka z ziarnami i masłem 
ziołowym ; 
Kabanos drobiowy; 
Rzodkiewka do pochrupania   
Herbata (1,3,4,7) 

Rosół z makaronem i zieloną pietruszką;                    
Naleśniki z serkiem białym i bananem; 
Cząstki papryki kolorowej do pochrupania; 
Mleko do picia (1,7,3,9) 
                                                

pałeczki kukurydziane;  
jabłko; 
Jogurt naturalny;(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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