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PONIEDZIAŁEK     

Śniadanie Drugie śniadanie Zupa Drugie danie Podwieczorek

Pieczywo mieszane (1)
Margaryna 

Pasta z soczewicy
czerwonej ze
szczypiorkiem  

ogórek 
Kawa zbożowa na mleku

owsianym

45g
5g

20g
20g

200ml

Banan 100g Zupa krem z dyni ze
słonecznikiem  (9) 

200ml Makaron penne z
kurczakiem i szpinakiem

(1,3,8,9)

Woda źródlana

160g

200 ml

Kisiel wiśniowy  120g

WTOREK     

Śniadanie Drugie śniadanie Zupa Drugie danie Podwieczorek

Płatki jęczmienne mleku
owsianym  

Pieczywo mieszane (1)
Margaryna

Pasta z ciecierzycy z
suszonymi pomidorami 

sałata 
Herbata owocowa  

180ml

30g
5g

20g
20g

200ml

Jabłko 100 g Zupa barszcz ukraiński z
ziemniakami (9) 

200 ml Kasza gryczana 
Bitka wieprzowa w sosie

własnym  (1)
Surówka z ogórka

kiszonego marchewki i z
cebulką 

Woda źródlana

80g
40/50g

50g

200ml

Koktajl truskawka banan
na mleku owsianym 

100g

ŚRODA   

Śniadanie Drugie śniadanie Zupa Drugie danie Podwieczorek

Kanapki z pieczywa
mieszanego (1)

Margaryna
Pasta z jaja z koperkiem

(3) 
papryka

Kakao na mleku
owsianym

45g

5g
40g
15g

200 ml

Winogrono 70g Zupa krem z brokułów z
grzankami (1)

200 ml Ziemniaki  
Kotlet mielony z mięsem z

indyka  40g (1,3)

Marchewka z groszkiem
(1) 

Woda źródlana 

80g

50g 

50g

200ml

Frytki warzywne    z
ziołami (9)

120g 



CZWARTEK   

Śniadanie Drugie śniadanie Zupa Drugie danie Podwieczorek

Makaron na mleku
owsianym (1,3) 

Pieczywo mieszane  (1)
Margaryna

Szynka wieprzowa –wyrób
własny 

 rzodkiewka
Herbata z żurawiny 

180 g

45g
5g

20g

200ml

Mus mango-jabłko-
banan 100g

Zupa ziemniaczanka z
koperkiem i śmietaną

sojową (6,9) 

200ml Risotto z warzywami
i mięsem

wieprzowym (9) 
sos  pomidorowy (1) 

Woda źródlana

150g

50ml

200ml

Budyń jaglany waniliowy
na mleku owsianym

120g

PIĄTEK    

Śniadanie Drugie śniadanie Zupa Drugie danie Podwieczorek

Pieczywo mieszane (1) 
Margaryna  

Pasta z jaja z
brokułem(3,10)

pomidor

kawa zbożowa z mlekiem
owsianym 

45 g
5g

40g

15g

200ml

Gruszka 100g Zupa pomidorowa z
soczewicą czerwoną i
kaszą pęczak 200ml

(1,9)

200ml Ziemniaki z
koperkiem 

Paluszki z mintaja
pieczone 40g (1,3,4)
Buraczki z jabłkiem

50g

Woda źródlana 

120g

50g

200ml

Wafle ryżowe dżem
brzoskwiniowy 3 szt /20g

100g 

W jadłospisie oznaczono alergeny zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 :wykaz alergenów w załączniku do jadłospisu.

1. Zboża zawierające gluten; 2. Skorupiaki i produkty pochodne; 3. Jaja i produkty pochodne; 4. Ryby i produkty pochodne;
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne; 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą); 8. Orzechy; 9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne; 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla
produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;

13. Łubin i produkty pochodne.

Jadłospis opracowany zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 75 % normy całodniowej dla dziecka w wieku 1-3 lat.


