
Jadłospis dekadowy  
wiosna-lato 

marzec – wrzesień 2017 rok 

 

 

 

 

Dni 

tygodnia 

Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 

Poniedziałek 

Zestaw 1 

Makaron na mleku, 

paluch graham ½ sztuki,  

masło, polędwica wieprzowa,  

sałata, rzodkiewka 

 

Zupa koperkowa lub szpinakowa/ 

 z ziemniakami,    

kurczak w sosie słodko – kwaśnym, 

ryż,  

kompot, 

banan / szkoła + personel/ 

Ciasto domowe 

/wypiek własny/, 

 mleko, 

 banan  ½ sztuki 

Wtorek 

Zestaw 2 

Zapiekanka z wędliną,  serem 

żółtym i ketchupem,  słupek 

papryki,  

kawa inka z mlekiem 

 

Zupa pomidorowa z makaronem i 

zieleniną, 

kotlet mielony - smażony 

ziemniaki,  

sałatka z ogórka, 

kompot, 

mandarynka /szkoła, personel/ 

Bułka wieloziarnista, 

masło, 

twarożek  z miodem,  

mandarynka,  

herbata owocowa 

 

Środa 

Zestaw 3 

Płatki kukurydziane, mleko, 

bułka graham ½ sztuki, 

 masło,  

polędwica z filetu z indyka,  

pomidor 

 

Botwina z  koperkiem lub barszcz 

czerwony, 

karkówka wieprzowa -  pieczona w 

sosie własnym, 

ziemniaki, 

surówka z marchwi i jabłka ze 

śmietaną i jogurtem, 

kompot, 

gruszka /szkoła + personel/ 

Budyń   

lub kisiel z kleksem z 

jogurtu/ 

/własny wyrób/,  

wafle zbożowe 

gruszka 

 

Czwartek  

Zestaw 4 

Chleb wieloziarnisty,  

masło, jajko,  

ogórek świeży, szczypior,  

 kawa z mlekiem 

Kapuśniak z ziemniakami,  

podudzia  z kurczaka - pieczone, 

kasza kuskus, 

fasolka  szparagowa 

kompot, 

pomarańcza lub nektarynka 

/brzoskwinia 

 

Makaron z twarogiem 

i musem 

truskawkowym, 

woda z cytryną,  

pół pomarańczy 

 

Piątek 

Zestaw 5 

Chleb razowy,  

masło,  

kiełbasa żywiecka, ser żółty, 

warzywa / dzieci same składają 

kanapki/ 

kakao  

Krupnik z zieleniną, 

łosoś pieczony,  

surówka wiosenna,  

kompot, 

jabłko /szkoła, personel/ 

Kasza manna na 

mleku z musem 

malinowym/ lub kasza 

kukurydziana na 

mleku z bakaliami/,  

jabłko, 

woda z cytryną 



Jadłospis dekadowy  
wiosna-lato 

 

Dni tygodnia Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 

Poniedziałek 

Zestaw6 

Płatki zbożowe, mleko, 

bułka graham, 

masło, 

filet z indyka,, 

sałata, rzodkiewka 

 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, 

i natką pietruszki, 

spaghetti z sosem  mięsno-

warzywnym i z serem  mozzarella, 

cząstka ogórka, 

kompot, 

banan /szkoła + personel/ 

Drożdżówka /wypiek 

własny/, 

mleko,  

pół banana  

Wtorek 

Zestaw 7 

Chleb graham,  

masło, 

jajecznica ze 

szczypiorem /lub jajko 

w sosie jogurtowo - 

ogórkowym,  

słupek papryki, 

kawa inka z mlekiem 

 

Zupa pieczarkowa z makaronem, 

kotlet z indyka z sezamem -

pieczony, 

ziemniaki, 

sałatka z buraków  z cebulką i 

olejem, kompot, 

mandarynka  lub śliwka /szkoła + 

personel/ 

Jogurt naturalny z 

owocami, 

chrupki kukurydziane 

/lub wafle zbożowe/ 

Środa 

Zestaw 8 

Kiełbasa podwawelska 

/parówki/ na gorąco,  

ketchup,  ogórek ,  

paluch graham ½ 

sztuki, z  masłem, 

herbata owocowa 

Zupa   z czerwonej soczewicy  

z ziemniakami, 

naleśniki z serem białym z polewą 

jogurtowo – truskawkową /pierogi 

leniwe lub serniczki/ 

kompot, 

gruszka 

 

Chleb razowy, 

masło,  

pasta z wędliny z 

warzywami, 

pomidor; 

kawa z mlekiem 

Czwartek  

Zestaw 9 

Płatki jęczmienne 

/owsiane/ na  mleku, 

wieloziarnista,  

kiełbasa sucha z indyka,  

sałata, rzodkiewka, 

 

Zupa ogórkowa z koperkiem i 

ziemniakami, 

polędwiczki wieprzowe w sosie 

śmietanowo – pieczarkowym lub 

bitki ze schabu w sosie jarzynowym, 

kasza/ jęczmienna lub gryczana/ 

surówka z  kapusty z oliwą /olejem/, 

kompot, 

jabłko /szkoła, personel/ 

Paluch słonecznikowy, 

masło, 

twarożek na słodko,   

marchewka do chrupania, 

jabłko, 

herbata  czarna z cytryną 

Piątek 

Zestaw 10 

Chleb wieloziarnisty,  

masło, 

ser żółty, wędlina – 

kurczak gotowany, 

rzodkiewka, ogórek, 

papryka, /dzieci same 

składają kanapki/ 

kakao 

Zupa jarzynowa z  zieleniną, 

filet z miruny panierowany /kotlet z 

ryby/ - smażony 

ziemniaki, 

pomidor z cebulką i śmietaną, 

kompot, 

pomarańcze /szkoła + personel/ 

Kasza manna na mleku, 

bułka  grahamka z miodem  

/lub dżemem/, 

 

talerz owoców 

 


