
Jadłospis 27.06.2022 – 01.07.2022 

 Śniadanie Obiad – I danie Obiad – II danie Podwieczorek 

Poniedziałek 
27.06.2022 

 

Chleb pszenno żytni 
 z masłem i serem żółtym 

kakao 

Zupa koperkowa 
 z ziemniakami 

 
 

Składniki: wywar warzywny,  marchew, 
pietruszka, seler, por, sól, pieprz, ziemniaki, 

koperek, śmietana 

Spaghetti z sosem bolońskim 
 i serem żółtym 

kompot  
Składniki: mięso wieprzowe, marchew, 

pietruszka, pulpa pomidorowa, makaron, sól, 
pieprz, bazylia, ser żółty 

Arbuz 
Pałka kukurydziana 

wtorek 
28.06.2022 

 

Mleko  z płatkami  
Corn Flakes 

Chleb pszenno żytni  
z masłem i dżemem 

herbata 

Zupa krupnik 
 z natką pietruszki 

 
Składniki: wywar mięsny,  marchew, 

pietruszka, seler, por, sól, pieprz, natka 
pietruszki, kasza wiejska 

Kotlety de volaile 
 ziemniaki, mizeria, 

 kompot 
 

Składniki: filet drobiowy, ser żółty, sól, pieprz, 
ziemniaki,  ogórki zielone, śmietana 

Koktajl truskawkowy  

(wyrób własny) 
 

 
 

Składniki:,   jogurt naturalny, cukier, 
truskawki 

środa 
29.06.2022 

 

Bułka kajzerka 
pasztet z indyka 

herbata 

Zupa kalafiorowa  z kaszą kuskus 
 i natką pietruszki 

 

Składniki: wywar warzywny, marchew, 

pietruszka, seler, por, kalafior, kuskus, 
śmietana 

Racuchy z jabłkami  
koktajl borówkowy 

 
 

Składniki: drożdże, jajka, maka, mleko, cukier, 
jabłka, jogurt naturalny, borówki 

Sałatka owocowa 

czwartek 
30.06.2022 

 

Zupa mleczna  
 Chleb pszenno żytni 

z nutellą  
herbata 

Zupa pomidorowa z makaronem 
i natką pietruszki 

 

Składniki: wywar warzywny,  marchew, 
pietruszka, seler, por,  śmietana,  sól, 

pieprz, makaron, natka pietruszki,  pulpa 
pomidorowa 

Dramstiki pieczone 
 ziemniaki, sałata zielona ze 

śmietaną, kompot  
 
 

Składniki: dramstiki, ziemniaki, sałata masłowa 
śmietana, mieszanka owocowa, 

Koktajl SHREK 
  na jogurcie naturalnym, 

 (wyrób własny) 
 
 

Składniki: kiwi, jabłko, banan, 
 jogurt naturalny  

Piątek 
01.07.2022 

Chleb pszenno żytni  
z masłem, jajkiem, 

ogórkiem, rzodkiewką 
kawa zbożowa z mlekiem  

Zupa ziemniaczana  
z natką pietruszki 

 
Składniki: wywar warzywny,  marchew, 

pietruszka, seler, por, sól, pieprz,  
majeranek, ziemniaki, śmietana  

Makaron z łososiem 
 kompot 

 
 

Składniki: makaron kokardki, łosoś, koperek, 
sól, pieprz, serki topione, śmietana 30% 

Kasza manna 
 z sosem truskawkowym 

  (wyrób własny) 
 

Składniki:, mleko, kasza manna, 
truskawki, cukier 

W jadłospisie podkreślono produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 

1169/2011 z dn. 25.10.2011 


