
Dzieci maja 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 
30.01.2023 Pieczywo mieszane(1)/35g, masło(2)/6g, 

owsianka z płatków naturalnych(1)/200g, 
szynka drobiowa delikatesowa/15g, 

ogórek/20g, sałata/1g. 
Herbata gruszkowo- jabłkowa/150g. 

Krupnik z kaszą jaglaną(1,6)) na mięsnym 
wywarze/250g, pomarańcza/60g, herbata 

Rooibos/150g. 

Kluseczki leniwe(1,2,3)/200g z sosem z 
truskawek/80g, surówka z marchewki z 
ananasem/60g, kompot śliwkowy/150g. 

31.01.2023 Bułka pszenna(1)/50g, masło(2)/6/5g, 
polędwica sopocka/15g, twarożek 

wiejski(1)/10g, ogórek zielony/20g, 
roszponka/1g. 

Herbata truskawkowo- poziomkowa/150g. 

Zupa z ciecierzycy na wywarze z 
indyka(6)/250g, jabłko/60g, żurawina 

suszona(13)/5g, herbata z dzikiej 
róży/150g. 

Pulpety z łopatki wieprzowej w sosie 
pomidorowym ze śmietanką(2)/100g, ryż 

jaśminowy/150g, bukiet warzyw gotowany 
na parze/60g, kompot porzeczkowo- 

truskawkowy/150g. 
01.02.2023 Chleb pszenno- żytni(1)/35g, masło(2)/6g, 

kaszka manna na mleku(1,2)/200g, szynka 
wiejska/10g, pomidor z bazylią/20g, 

hummus/5g. Herbata miodem i cytryną/150g. 

Zupa  z fasolki szparagowej z natką 
pietruszki(6)/200g, kisiel truskawkowy z 
kleksikiem kwaśnej śmietany(2)/150g, 

herbata z dzikiej róży/150g. 

Kąski z kurczaka w sezamowej 
panierce(1,3)/80g, ziemniaki puree(2)/150g, 
sałata lodowa z sosem jogurtowym(2)/60g, 

kompot wiśniowy/150g. 
02.02.2023 Chleb baltonowski/25g i razowy(1)/10g, 

masło(2)/5g, filet z indyka pieczony/15g, 
twarożek domowy(2) z rzodkiewką i 

szczypiorkiem/20g, papryka/10g, sałata/1g. 
Mleko(2) z miodem/150g, herbata/150g. 

Zupa koperkowa(6) z ryżem zabielana 
śmietanką(2), kiwi/30g, ciasteczko 

zbożowe bez cukru(1)/20g. 
Herbata zielona/150g. 

Szynka wieprzowa duszona w sosie 
własnym/100g, kasza bulgur(1)/150g, 

sałatka z ogórków kiszonych z 
marchewką/60g, kompot 

truskawkowy/150g. 
03.02.2023 Chleb pszenno- żytni(1)/35g, masło(2)/6g, 

,,masełko” z awokado/6g, ser żółty 
Gouda(2)/15g, kolorowe papryczki/20g, 

rukola/1g. 
Kakao(1,2)/150g, herbata żurawinowa/150g. 

Zupa ziemniaczana(6)/250g, deser 
bananowy straciatella(1) na jogurcie 

naturalnym(2)/90g. 
Herbata z lipy/150g. 

Klopsiki z miruny(3,4)/90g, ziemniaki z 
sosem pomidorowym/160g, surówka z 

kiszonej kapusty/60g, kompot 
wieloowocowy/150g. 



Dzieci maja 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 
06.02.2023 Płatki jaglane(1) na mleku(2)/200g, pieczywo 

pszenno- żytnie(1)/35g, masło(2)/5g, kurczak 
gotowany/15g, twarożek ,, Łaciaty”(2)/10g, 

ogórek zielony/20g, rzodkiewka/5g, salata/1g. 
Herbata Rooibos/150g. 

Zupa kalafiorowa z ryżem i 
koperkiem(2,6), melon/60g, sok 

pomarańczowy 100%/80g. 

Placki ziemniaczane(1,3)160g ze śmietaną(2)/10g 
i dżemem truskawkowym/5g, puree z 
marchewki/60g, kompot z czerwonych 

owoców/150g. 

07.02.2023 Pieczywo mieszane(1)/35g, masło(2)/6g, 
szynka drobiowa/15g, ser żółty 

Królewski(2)/10g, papryka czerwona/20g, 
jarmuż/1g. 

Herbata jabłkowo- gruszkowa/150g. 

Zupa pomidorowa(6) z 
zacierkami(1)/250g, jabłko/60g, 

orzeszki nerkowce(13)/5g. 
Herbata żurawinowa/150g. 

Kotlety mielone(3)/90g w sosie 
pieczarkowym(2)/20g, ziemniaki/150g, surówka z 

czerwonej kapusty/60g, kompot 
truskawkowy/150g. 

 
08.02.2023 Płatki corn flakes z mlekiem(2)/200g, pieczywo 

pszenno- żytnie(1)/35g, masło(2)/5g, szynka z 
kurcząt/10g, pomidor koktajlowy/20g, ogórek 

kiszony/20g, sałata/1g. 
Herbata malinowo- cytrynowa/150g. 

Krem z zielonego groszku na 
wywarze z kurczaka(6) z 

grzankami(1)/5g, mandarynka/60g, 
chrupki kukurydziane/10g. 

Herbata z dzikiej róży/150g. 

Makaron(1) z kurczakiem i suszonymi 
pomidorami/210g, kalafior z bułka tartą na 

masełku(1,2)/60g, kompot jabłkowo-
aroniowy/150g. 

09.02.2023 Pieczywo mieszane(1)/35g, masło(2)/6g, 
szynka drobiowa delikatesowa/15g, twarożek 

domowy(2)/15g z rzodkiewką/5g i 
szczypiorkiem/1g, sałata/1g. 

Herbata z melisy/150g 

Zupa z czerwonej soczewicy(6)/250g, 
banan/70g. 

Herbata z czystka z miodem/150g. 

Leczo z cukinią, papryką, pomidorami i 
kiełbaską/100g, kasza kuskus(1)/150g, ogórek 

kiszony w słupkach/60g, kompot 
wieloowocowy/150g. 

10.02.2023 Chleb razowy(1) i pszenno- żytni(1)/35g, 
masło(2)/6g, pasta jajeczna(3)/30g, ser 

żółty(2)/15g, papryka w słupkach/20g, ogórek 
zielony/20g, sałata lodowa/1g. 

Kawa Inka(1) na mleku(2)/150g,; 
herbata/150g. 

Zupa pieczarkowa(6) z zieleniną i 
makaronem mini muszelka(1)/250g, 
gruszka/60g, żurawina suszona/5g. 

Herbata z lipy/150g. 

Filet z miruny soute(4)/100g, ziemniaki z 
koperkiem/150g, , surówka żydowska z białej 

kapusty/60g, kompot gruszkowo- śliwkowy/150g. 


