
JADŁOSPIS DEKADOWY DLA DZIECI 

OD 10.01.2022 r.   DO 21.01.2022 r. 

Data, dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

10.01.2022r. 

Poniedziałek  

Chleb z masłem, parówka na 

gorąco, ketchup, herbata 

woda z cytryną, jabłko                                                

1,7 

Krupnik, makaron z truskawkami, 

kompot 

1,3,7,9 

Placek drożdżowy  

z masłem, herbata 

1,7 

11.01.2022r. 

Wtorek 

 

Jogurt owocowy, bułka  

z masłem, herbata  

woda z cytryną,  

                                

                     1,7 

Zacierka na rosole, udko pieczone, 

ziemniaki, marchewka duszona  

z groszkiem,  

kompot 

1,7,9 

Kisiel, chrupki 

kukurydziane 

1 

12.01.2022r. 

Środa 

Bułka z masłem, dżemem 

truskawkowym, kakao,                                          

woda z cytryną, banan 

                                 

1,7 

Grochowa z ziemniakami, zapiekanka 

makaronowa z mięsa drobiowego ze 

szpinakiem, 

kompot 

1,7,9 

Kolorowa kanapka (szynka, 

sałata, pomidor, ogórek,  

ser żółty), herbata 

1,7 

13.01.2022r. 

Czwartek 

Płatki owsiane na mleku, 

bułka mała z masłem, 

herbata 

woda z cytryną,  

                                           

1,7 

Kasza manna na rosole, kotlet 

schabowy, ziemniaki, buraczki, 

kompot 

1,3,7,9 

Banan, chrupki 

kukurydziane 

1 

 

14.01.2022r. 

Piątek  

Żurek z kiełbasą i jajkiem, 

chleb, herbata 

woda z cytryną, gruszka                              

1,3,7 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, ryż 

zapiekany z jabłkiem z bitą śmietaną, 

kompot 

1,7,9 

Mus owocowy, biszkopty 

1 

17.01.2022r. 

Poniedziałek  

Chleb graham z masłem, 

pasta z kiełbasy i jaj, 

szczypiorek, herbata,  

woda z cytryną, 

jabłko                                

1,3,7  

Barszcz ukraiński,  

naleśniki z dżemem,  

kompot 

1,3,7,9 

Chleb z masłem, serem 

żółtym, herbata 

1,7 

18.01.2022r. 

Wtorek  

Jadłospis 

układany przez 

grupę 

„MOTYLKI” 

Płatki czekoladowe  

z mlekiem, bułka z masłem, 

herbata 

woda z cytryną,   

                                

1,7 

Pomidorowa z makaronem literki, filet 

z kurczaka, ziemniaki, surówka  

z kapusty kiszonej,  

kompot 

1,3,9 

Ciasto marchewkowe 

(wypiek własny), herbata 

1,3,7                              

19.01.2022r. 

Środa  

 

Chleb z masłem, szynką, 

sałatą, pomidor, herbata 

woda z cytryną, 

mandarynka 

                    1,7 

Kalafiorowa z ziemniakami, gulasz 

wieprzowy, kasza jęczmienna,  

ogórek kiszony,  

kompot 

1,7,9 

Koktajl owocowy, paluch 

kukurydziany 

1,7                                 

20.01.2022r 

Czwartek  

Chleb krajan z masłem, 

pasztet drobiowy, papryka, 

herbata, 

woda z cytryną,  

                    1,7 

Zupa neapolitańska z makaronem,  

ryba po grecku, ziemniaki, 

kompot 

1,7,9 

Serek homogenizowany, 

bułka z masłem 

1,7 

21.01.2022r. 

Piątek  

Bułka szpinakowa z masłem, 

szynką, ogórek zielony, 

herbata 

woda z cytryną, 

marchew                                 

1,7 

Zupa jarzynowa, pierogi z serem, 

kompot 

1,3,7,9 

Bułka drożdżowa  

z jabłkiem, herbata 

1,7 

Alergeny: laktoza, gluten, białko, cytrusy, kakao  

Zastrzega się zmiany w jadłospisie. 
…………………….                                                                   …………………………                                        ………………………………… 
Podpis Dyrektora                                                                        Podpis Intendenta                                             Podpis Szefa Kuchni 

 


