
 
*JADŁOSPIS 27.05.2019-31.05.2019 

 Posiłek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie I 
 
 

-kasza manna na  
mleku 30g/200ml 7 
-pieczywo mieszane 
40g (żyt. raz. białe, 
bułki z żurawiną) 1,7 
-masło 5g 7 
-polędwiczka z indyka   
20g 7 
-ogórek zielony, 
rzodkiewka, sałata 
masłowa  20g  
-herb.eksp. z cytryną 
150ml  
 
 

-kawa zbożowa  z 
mlekiem 15/200ml 1,7 
-pieczywo mieszane 
40g (żyt. raz. białe, 
bułki z żurawiną) 1,7 
-masło 5g 7 
-twarożek ze 
szczypiorkiem 20g, 7 
-papryka, pomidor  20g 
-herb. rozp. owoc. 
150ml 

-kawa inka z mlekiem 
15g/200ml 7 
-pieczywo mieszane 
40g (żyt. raz. białe, 
bułki z żurawiną) 1,7 
-masło 5g 7 
-pasztet drobiowy 20g  
7 
-ogórek kiszony 10g 
-herb.eksp. z cytryną 
150ml  

 
 
 

-herb. czarna zw.150ml 
-pieczywo mieszane 
40g (żyt. raz. białe, 
bułki z żurawiną) 1,7 
-masło 5g 7 
-parówka na gorąco 
Sokolik  50g 7 
-ketchup 15g  
-pomidor koktajlowy  
20g, 
 
 
 
 

-kakao z mlekiem  
15g/200ml 1,7 
-pieczywo mieszane 
40g (żyt. raz. białe, 
bułki z żurawiną) 1,7 
-masło 5g 7 
-jajko gotowane 20g, 
3,7 
-pomidor, szczypiorek, 
rzodkiewka  20g,   
-herb. zw. z cytryną 
150ml 
 
 

Śniadanie II - bagietka z masełkiem 
i miodem 40g 7 ( 
-herbatka koperkowa 
150ml.  

- galaretka owocowa z 
pianką 100g 7 
-ciastka zbożowe 7 

- gruszka 100g  
- pieczywo chrupkie  7 

-przekąska 
kukurydziana 1,7 
-sok wyciskany ze 
świeżych owoców 
150ml  

Z okazji Dnia 
Dziecka  
-kukurydza prażona  
-sorbet owocowy   

Obiad I danie -kopytka okraszone 
kiełbasą i cebulką  
180g, 1,3,7 
-surówka wiosenna 
80g, 
-kompot owocowy 
200ml 
 

- kotlet mielony 80g 7 
- ziemniaki z koperkiem 
120g  7 
-buraczki z jabłkiem  
80g  
-kompot owocowy 
200ml 

- potrawka z kurczaka z 
warzywami 120g 7 
- ryż 120g 1,7 
-kompot owocowy 
200ml 

-naleśniki z serem i 
śmietaną na słodko   
200g 7 
-kompot owocowy 
200ml 

-burgery rybne 80g, 
1,3,4 
- ziemniaki z koperkiem 
120g 
- surówka z kapusty 
kiszonej i marchewki  
80g, 
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- kompot owocowy 
200ml 

Obiad II danie -zupa jarzynowa 
250ml,  7,9 
 
 

-krupnik z ziemniakami 
i kaszą jęczmienną 
250ml. 1,3,7 
 
 

- zupa chłopska z 
ziemniakami  250ml 9 

 - zupa ogórkowa z 
ziemniakami zabielana 
na wywarze 
wieprzowym 250ml, 
7,9 

- zupa pieczarkowa z 
makaronem zabielana 
250ml. 7,9 

Podwieczorek - kisiel  100g, 7 -owoc 100g -budyń 100g  - owoc 100g  - jogurt 120g, 7 

Kolacja  - pozostało 223,52 - pozostało 351,85 - pozostało 166,18 - pozostało 245,10 - pozostało 160,01 

                                                                                                                                    

*JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH 

przetwory mięsne , -przetwory z ryb  - 10 g cukru, miód pszczeli, sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-potasowa), ketchup – 120g pomidorów do przygotowania 100g produktu gotowego do spożycia.                   

 

 

Sporządził:                                                                                                                                                                                                Zatwierdził: 

                                                                                                                            

Przez cały tydzień woda niegazowana NAŁĘCZÓW ZDRÓJ spożywana przez dzieci bez ograniczeń.  

Produkty i potrawy stosowane wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1154 z 2016 r.) 


