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  Podpis Kucharki                                     Podpis Intendenta                                       Podpis Dyrektora 

 

W diecie bezmlecznej: zupy niezabielane, masło roślinne bądź masło bez laktozy 

(przy nietolerancji laktozy), zamiast mleka, kawy, kakao – napój sojowy lub herbata. 

Dzieci na życzenie dostają do picia wodę niegazowaną, dostępną przez cały dzień. 

Jadłospis może ulec zmianie. 

 

 

Data 

 
Śniadanie Obiad Podwieczorek 

26.09.2022 

Poniedziałek 
 

Chleb ziarnisty z masłem, 

sałatą, salami i ogórkiem 

zielonym 

Herbata owocowa 

Zupa fasolowa z boczkiem 

Racuchy z cukrem pudrem 

Kompot z owoców mieszanych 

Kisiel malinowy 

Bułka kanapkowa z masłem 

jabłko 

Alergeny 
Gluten, mleko, jaja, seler, soja, 

gorczyca 
Gluten, mleko, jaja, seler Gluten, mleko 

 

27.09.2022 

Wtorek 

 

 

 

Zupa mleczna z płatkami 

owsianymi,  

chleb z masłem i miodem 

Herbata, woda niegazowana 

Banan 

 

Rosół z makaronem 

Kotlet pożarski drobiowy, ziemniaki, 

Surówka colesław 

Kompot z owoców mieszanych 

Kompot z owoców mieszanych 

Chleb z masłem i pastą 

rybną z tuńczyka 

Herbata z cytryną 

Alergeny Gluten, mleko Gluten, mleko, jaja, seler Gluten, mleko, ryby 

 

28.09.2022 

Środa 

 

Bułka graham z masłem, 

serkiem Almette  

i pomidorem 

Herbata z cytryną 

Zupa ziemniaczana z natką 

Łazanki z kapustą kiszoną, kiełbasą  

i mięsem z łopatki 

Kompot z owoców mieszanych 

Biszkopt (własny wypiek)  

z cukrem pudrem 

Kawa zbożowa z mlekiem 

Alergeny Gluten, mleko Gluten, mleko, jaja, seler, soja, gorczyca Gluten, mleko 

 

29.09.2022 

Czwartek 

 

Chleb z masłem, sałatą, 

wędliną i rzodkiewką 

Herbata owocowa 

gruszka 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami 

Gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, 

ogórek kiszony 

Kompot z owoców mieszanych 

Bułka z masłem i dżemem 

malinowym 

Sok multiwitamina 

Alergeny 
Gluten, mleko, jaja, seler, soja, 

gorczyca 
Gluten, mleko, jaja, seler Gluten, mleko 

 

 

30.09.2022 

piątek 

 

Chleb z  masłem, jajkiem na 

twardo i papryką 

Herbata z cytryną 

Zupa pomidorowa z ryżem 

Kotlecik z marchewki w sosie 

czosnkowym na jogurcie, ziemniaki, 

kalafior z bułką tartą 

Kompot z owoców mieszanych 

Jogurt owocowy 

Chrupki kukurydziane 

Woda niegazowana 

Alergeny Gluten, mleko, jaja Gluten, mleko, jaja, seler Gluten, mleko 


