
  

 
 

 
 

 
JADŁOSPIS 

  od 19 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. 
 
 

Poniedziałek 19 grudnia 2022 r. 
Śniadanie 
Herbata z cytryną i miodem,  
Chleb wieloziarnisty z masłem, szynka królewską, czerwoną papryką, rzodkiewką i listkami 
roszponki  
 
Drugie śniadanie   
Kolorowe winogrono  

 
Obiad  
Kapuśniaczek z kiszonej kapusty z ziemniakami, marchewką, pietruszką, selerem, czosnkiem, 
cebulką i zieleniną,  
Makaron z białym serem 
Kompot owocowy   
 
Podwieczorek  
DESER – kaszka manna na mleku z sokiem malinowym,  
 

Wtorek 20 grudnia 2022 r. 
Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Zupa mleczna z kaszą jaglaną,  
Bułka pszenna z masłem  
 
Drugie śniadanie 
Plaster melona   
 
Obiad  
Zupa ogórkowa z ryżem, marchewką, pietruszką, porem, selerem i koperkiem, 
Pieczeń drobiowa, ziemniaki z koperkiem,  
Marchewka z jabłkiem i ananasem,  
Kompot owocowy,  
 
Podwieczorek 
Jabłko    
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JADŁOSPIS 

      od 19 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. 

 
Środa 21 grudnia 2022 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną,  
Kawa   
Samodzielne kanapeczki - Chleb z masłem – a do niego – gotowany kurczak, papryka żółta, 
pomidorki koktajlowe, zielona sałata,  
 

Drugie śniadanie   
Bakaliowa przekąska  
 
Obiad  
Barszcz czerwony z ziemniakami, 
Pierogi ruskie z masłem, 
Kompot owocowy  
 
Podwieczorek 
Małe co nieco -  Jogurcik naturalny z musem z mango i truskawek i kruszonką czekoladową,     
 

Czwartek 22 grudnia 2022 r. 
Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Kawa z mlekiem,  
Bułka grahamka z masłem, serkiem czosnkowym, czarnymi oliwkami, szczypiorkiem i pomidorem 
malinowym,  
 
Drugie śniadanie   
Mandarynka  
 
Obiad  
Zupa ze świeżego kalafiora z makaronem, marchewką, pietruszką, porem i zieleniną,  
Polędwiczki w sosie własnym, ziemniaki z koperkiem,  
Sałatka z pomidorów, kiszonych ogórków i szczypiorku,  
Kompot owocowy  
 
Podwieczorek 
Soczek świeżo wyciskany z jabłek, marchewki i pomarańczy,    
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JADŁOSPIS 

    od 19 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. 
 

 
Środa 23 grudnia 2022 r.  

Śniadanie 
Herbata z cytryną,  

Kawa z mlekiem, 
Bułka z kruszonką i masłem,  
 
Drugie śniadanie   
Wafelek ryżowy,  
 
Obiad  
Zupa z czerwonych owoców z grzanką,  
Kotleciki z ryby (wypiekane w piecu), ziemniaki z koperkiem,  
Surówka z kiszonej kapusty z jabłkiem, marchewką, i szczypiorkiem,  
Kompot z wiśni 
 
Podwieczorek 
Gruszka  

 
 
 
 
 

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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