
                     Dzieci mają swobodny dostęp do dystrybutorów z wodą Bonart. Dla dzieci z potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim alergią/nietolerancją pokarmową stosujemy dietę eliminacyjną. 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 

 

 

Sporządziła intendentka Joanna Dziamska Zatwierdziła Dyrektor Klaudia Sobecka- Szcześniak 

Posiłek Śniadanie Zupa i zdrowa 
przekąska 

Obiad 

Poniedziałek 
26.09.2022 

 
 

Płatki jaglane(1) na mleku(2)/200g, pieczywo 
mieszane(1)/37g, masło(2)/5g, szynka delikatna z 
fileta/15g, ogórek małosolny/10g, pomidor/20g, 

roszponka/1g, dżem truskawkowy/5g. 
Herbata z dzikiej róży/150g. 

Zupa jarzynowa na wywarze z 
kurczaka(6)/250g, kisiel żurawinowy/150g 

z kleksikiem kwaśnej śmietany/5g. 
Herbata malinowa/200g. 

Kopytka(1,3)/210g z cebulką prażoną na 
maśle(2)/2g, kapusta kiszona gotowana/80g, 

kompot wieloowocowy/200g. 

Wtorek 
27.09.2022 

Chleb baltonowski(1)/20g i razowy(1)/15g, 
masło(2)/5g, polędwica sopocka tradycyjna/15g, 
twarożek typu ricotta(2)/6g, ogórek zielony/10g, 

sałata/1g. 
Herbata Rooibos/150g. 

Zupa ogórkowa z ziemniakami i 
śmietanką(2)/250g, śliwka/80g,wafelek 

ryżowy/10g. 
Herbata zielona/200g. 

Klopsiki z mięsa mielonego(łopatka)(1,3)/70g, 
ziemniaki puree(2)/150g, żółta fasolka 

szparagowa/80g, kompot jabłkowo- 
truskawkowy/200g. 

Środa 
28.09.2022 

Pieczywo mieszane(1)/36g, masło(2)/6g, kaszka 
manna na mleku(1,2)/200g, szynka drobiowa- 

,,Indyk z Bobrownik”/15g, twarożek wiejski(2)/6g, 
kolorowe papryczki/10g, powidła śliwkowe/5g. 

Herbata/150g,kawa Inka(1,2)/200g. 

Zupa z czerwonej soczewicy(6) na 
żeberkach/250g, gruszka/80g. 

Woda z cytryną. 
 

Udko z kurczaka pieczone/80g, ryż basmati/160g, 
dip jogurtowo- pomidorowy(2)/5g, brokuł 

blanszowany/80g, 
 kompot truskawkowo- agrestowy/200g. 

Czwartek 
29.09.2022 

Chleb baltonowski(1) i razowy(1)/35g, 
masło(2)/5g, kiełbasa ,,Krakowska ze 

spichrza”/15g, mozzarella(2) z pomidorem 
koktajlowym/30g, bazylia/1g, ogórek 

małosolny/10g. 
Herbata zielona/150g, zbożowa(1,2)/150g. 

Zupa kalafiorowa z ryżem i mięsem z 
kurczaka/200g, jogurt naturalny(2) z 

nasionkami chia/80g, banan/50g. 
Herbata z lipy/150g. 

Schab gotowany w sosie pieczarkowym/130g 
 kasza kuskus(1)/150g, marchewka juniorka/70g, 

kompot truskawkowo- aroniowy/200g. 

Piątek 
30.09.2022 

Chleb pszenno- żytni(1)/36g, masło(2)/6g, ser 
żółty Królewski(2)/10g, jajko(3)/15g, sałatka 

grecka(2)/50g, dżem wiśniowy/4g. 
Herbata zielona/150g. 

Krem z czerwonych warzyw z 
zacierkami(1)/250g, chrupsy z suszonych 

jabłek/20g, kiwi/30g. 
Sok pomarańczowy 100% z 

wodą(50/50)/200g. 

Filet z miruny(4) soute/80g, ziemniaki z 
koperkiem/150g, sos grecki/80g, kompot 

śliwkowy/200g. 



Dzieci mają swobodny dostęp do dystrybutorów z wodą Bonart. Dla dzieci z potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim alergią/nietolerancją pokarmową stosujemy dietę eliminacyjną. 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 

 

 

 

 

Sporządziła intendentka Joanna Dziamska                                                                                                                                    Zatwierdziła Dyrektor Klaudia Sobecka- Szcześniak 

 

Posiłek Śniadanie Zupa i zdrowa 
przekąska 

Obiad 

Poniedziałek 
03.10.2022 

 
 

Pieczywo pszenno- żytnie(1)/35g, masło(2)/4g, 
owsianka(1) na mleku(2)/250g, szynka 
delikatna/15g, ogórek małosolny/20g, 

sałata/1g, dżem wiśniowy/2g. 
Herbata malinowa/200g.                 

Kapuśniak z kiszonej kapusty(6)/250g, 
śliwka/60g, ciasteczko owsiane(1)/20g. 

Herbata zielona/150g. 

Makaron pełne ziarno(1) z twarogiem 
półtłustym(2)/250g, surówka z marchewki z 

jabłkiem/80g, kompot z czerwonych 
owoców/200g. 

                                                 

Wtorek 
04.10.2022 

Pieczywo mieszane(1)/45g, masło(2)/6g, filet z 
indyka pieczony/15g, ser biały z 

rzodkiewką/6g, ogórek kiszony/15g, 
pomidory/20g, dżem z czarnego bzu/3g 
Herbata z melisy/150g, kakao(1,2)/150g.                 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami i natką 
pietruszki(2,6)/250g,jabłko/60g, bułka 
mleczna(1) z masłem/20g. Herbatka z 

lipy/150g. 

Sharma z fileta z kurczaka/80g z dressingiem 
na jogurcie greckim(2)/10g, ryż 

jaśminowy/160g, zielona fasolka szparagowa 
z bułką tartą(1)/80g, kompot jabłkowo- 

truskawkowy/200g. 

Środa 
05.10.2022 

Chleb baltonowski(1)/35g i razowy(1)/10g, 
masło(2)/4g, kiełbaski drobiowe/60g z 
ketchupem/3g, serek ,,Capresi”(2)/8g, 

papryka/10g, roszponka/1g. 
Herbata z cytryną/200g.    

Krem z cukinii z młodymi 
warzywami(6)/220g, jogurt naturalny(2) 

z musli(11,13)/150g. 
Woda jodowana/200g. 

Pulpety z mięsa mielonego (łopatka 
wieprzowa) w sosie koperkowym(1,2)/100g, 
ziemniaki/150g, buraczki tarte/80g, kompot 

wieloowocowy/200g. 
                                                

Czwartek 
06.10.2022 

Chleb pszenno- żytni(1)/30g i żytni(1)/10g, 
masło/4g, filet z indyka pieczony/15g, 

carpaccio z buraka z serem feta(2) i 
rukolą/30g,pomidor/20g, miód/3g. 

Herbata żurawinowa/200g, kawa zbożowa(1,2) 

Zupa fasolowa na wywarze 
drobiowym/220g, gruszka/60g, 

migdały(13)/10g. 
Herbata Rooibos/150g. 

Gulasz z szynki/100g, kasza bulgur(1)120g, 
sałatka z ogórka kiszonego z 

marchewką/80g, kompot wiśniowy/200g. 

Piątek 
07.10.2022 

Pieczywo mieszane(1)/35g, masło(2)/4g, płatki 
Corn Flakes na mleku(2)/200g, ser żółty 

Gouda/15g, kolorowe papryczki/20g, ogórek 
zielony/20g, sałata lodowa/1g. 

Herbata z imbirem/200g. 

Krupnik z kaszą jaglaną(6)/250g, 
wafelek ryżowy z dżemem słodzonym 

sokiem owocowym/20g, 
melon/60g.Herbata owocowa/150g. 

Paluszki rybne z fileta z mintaja(1,3,4)/60g, 
ziemniaki/150g, surówka z kapusty 

pekińskiej/80g, kompot śliwkowy/200g. 


