
  

 
 

 
 

 
JADŁOSPIS 

  od 9 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r. 
 
 

 
Poniedziałek 9 stycznia 2023 r. 

Śniadanie 
Herbata z sokiem malinowym 
Chleb pytlowy z masłem, gotowanym kurczakiem, pomidorem malinowym, zielona sałatą i żółta 
papryką,  
 
Drugie śniadanie 

Mandarynka   
 
Obiad  
Zupa ryzowa z marchewką, pietruszką, porem, selerem i koperkiem,  
Gulasz z indyka z ziemniakami 
Surówka z marchewki i jabłek  
Kompot owocowy,  
 
Podwieczorek 
Kaszka manna na mleku z musem owocowym,  
 

Wtorek 10 stycznia 2023 r. 
 
Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Zupa mleczna z tartym ciastem,  
Bułeczka pszenna z masłem i konfiturą owocową   
 
Drugie śniadanie   
Banan  
 
Obiad  
Zupa ze świeżego kalafiora z ziemniakami, marchewką, pietruszką, porem, selerem i koperkiem,  
Risotto z mięsem wieprzowym, warzywami i sosem pomidorowym,  
Kompot owocowy  
 
Podwieczorek 
Jabłko  
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JADŁOSPIS 

          od 9 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r. 

 

 
Środa 11 stycznia 2023 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną,  
Kawa zbożowa  
Chleb starowiejski z masłem, szynką królewską, czerwona papryką, świeżym ogórkiem i listkami 

roszponki   
 
Drugie śniadanie   
Winogrono kolorowe  
 
Obiad  
Kapuśniaczek z kiszonej kapusty z wiejską kiełbasą, ziemniakami, marchewka, pietruszką, porem, 
selerem, i szczypiorkiem 
Makaron z twarogiem,  
Kompot owocowy  
 
Podwieczorek 
Koktajl jogurtowo – truskawkowy  
 

Czwartek 12 stycznia 2023 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Kawa INKA 
Chleb ziarnisty z masłem, białym serkiem, szczypiorkiem, pomidorem malinowym i czarnymi 
oliwkami,  
 
Drugie śniadanie   
Wafelek ryżowy   
 
Obiad  
Barszcz czerwony z jajkiem, ziemniakami i koperkiem,  
Klopsik wieprzowy w sosie koperkowym, Kaszotto jęczmienne 
Surówka z kapusty pekińskiej, ogórka, jabłek, pomidorków koktajlowych, czerwonej papryki, 
szczypiorku z jogurtem naturalnym.  

Kompot owocowy  
 
Podwieczorek 
Gruszka  
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JADŁOSPIS 

          od 9 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r. 
 

 
Piątek 13 stycznia 2023 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Bułeczka grahamka z masłem, pastą z makreli w sosie pomidorowym, żółta papryką i kiszonym 
ogórkiem,   
 
Drugie śniadanie   
Melon   
 
Obiad  
Zupa krem z dyni z groszkiem ptysiowym,  
Pierogi ruskie z masłem,  
Kompot owocowy  
 
Podwieczorek 
DESER – budyń z pestkami granatu, borówką amerykańską i leśnym mchem 

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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