
  

 
 

 
 

 
JADŁOSPIS 

  od 8 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. 
 
 

Poniedziałek 8 sierpnia  2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną 
Kawa zbożowa z mlekiem 
Samodzielne kanapeczki - Chleb ziarnisty z masłem - a do niego -  plaster szynki 
królewskiej, rzodkiewką,  świeżym ogórkiem, kiełki 
 

Drugie śniadanie   
Plaster melona  

 
Obiad  

Krupnik jęczmienny z ziemniakami, marchewką, pietruszką, porem, selerem i koperkiem, 
Makaron z białym serem 
Kompot owocowy  
 

Podwieczorek  
DESER – kisiel owocowy z owsianym ciasteczkiem,  

 
Wtorek 9 sierpnia 2022 r. 

Śniadanie 
Herbatka z limonką,  
Zupka mleczka z płatkami owsianymi 
Bułeczka z kruszonką i masłem,  
 

Drugie śniadanie 
Zdrowy talerz – kawałki jabłka, pomidorek koktajlowy, borówki amerykańskie    
 

Obiad  
Rosół drobiowy z makaronem,  marchewką, pietruszką, porem, selerem i natką  
Nuggetsy z kurczaka w sezamowej panierce (wypiekane w picu), ziemniaki ze 

szczypiorkiem 

Mizeria ze szczypiorkiem i sosem jogurtowo – śmietankowym,  

Kompot wieloowocowy   
 

Podwieczorek 
Mandarynka      
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JADŁOSPIS 

   od 8 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. 
 

Środa 10 sierpnia 2022 r. 
Śniadanie 

Kawa zbożowa z mlekiem 
Herbata z cytryną  
Chleb z masłem, pasztecikiem drobiowym, pomidorem malinowym i szczypiorkiem,  
 

Drugie śniadanie   
Kolorowe winogrono  
 

Obiad  
Zupka ze świeżego kalafiora, marchewki, pietruszki, pora, selera z koperkiem 
Kasza jaglana gotowana na mleku, zapiekana z jabłkami i cynamonem,  
Lemoniada z cytryną, limonką i świeżą miętą  

 
Podwieczorek 
DESER – jogurtowy Shake ze świeżymi malinkami  

 
 

Czwartek 11 sierpnia 2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną,  
Kakao 
Bułka grahamka z twarożkiem, czerwona i żółtą papryką i listkami bazylii  

 
Drugie śniadanie   
Bakaliowa przekąska  
 

Obiad  
Zupa ogórkowa z ryżem, marchewką, pietruszką, porem, selerem i natką pietruszki,   

Kotlecik mielony wieprzowy (wypiekany w piecu), ziemniaki z koperkiem 

Sałatka z buraczków, jabłek, czerwonej cebuli i szczypiorku 

Kompot owocowy  
 
Podwieczorek 
DESER – soczek świeżo wyciskany z jabłek, marchewki i pomarańczy   
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JADŁOSPIS 

   od 8 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. 
 

piątek 12 sierpnia 2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną,  

Kawa zbożową z mlekiem 
Chleb ziarnisty z masłem, pastą z makreli w sosie pomidorowym, pomidorkami 
koktajlowymi i rzodkiewką,   
 
Drugie śniadanie   
Banan  
 

Obiad  
Żur z jajkiem, ziemniakami, czosnkiem i majerankiem,  
Naleśniki z konfiturą owocową, 
Woda z miętą i sokiem z cytryny  

 
Podwieczorek 
Mus owocowy  

 

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie. 

W ciągu dnia dzieci mają nieograniczony dostęp do źródlanej lub mineralnej wody 

niegazowanej, otrzymują także bez ograniczeń herbatę z cytryną, herbatki owocowe, kompot 

lub sok. 

Szczegółowe informacje dotyczące składu poszczególnych posiłków, gramatury, kaloryczności i 

alergenów udostępniane są w szkole na tablicy jadłospisów lub u intendenta placówki 
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