
Data Śniadanie Drugie 

 śniadanie 

Obiad Podwieczorek 

 

 

 

Poniedziałek 

26.10.2020 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 
pszenna, mąka żytnia ) 

chleb wieloziarnisty( mąka 

żytnia, słonecznik, płatki 
owsiane, siemię lniane) z 

masłem 60 %, kiełbasa 

żywiecka  papryka, 
rzodkiewka ,szczypior. 

Bawarka mleko 2 % 

 

 

 

 

 

Jabłko 

Zupa jarzynowa 

( pietruszka korzeń ,por, 
liść laurowy, ziele 

angielskie, por,   

marchewka) 
Ryż paraboliczny z 

jabłkami i cynamonem. 

Kompot 
wiśniowy. 

Płatki jęczmienne na 

mleku2 % 
Pieczywo chleb pszenno- 

żytni ( mąka pszenna, 

mąka żytnia ) 
masło, pomidor. 

Mandarynka. 

 

 

 

Wtorek 

27.10.2020 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 

pszenna, mąka żytnia ) 
chleb wieloziarnisty( mąka 

żytnia, słonecznik, płatki 

owsiane, siemię lniane) z 
masłem 60 % ser edamski, 

pomidor. 

Kakao naturalne mleko 

2% 

 

 

 

 

 

Mandarynka 

Zupa pomidorowa 

( pietruszka,   korzeń ,  por, 

liść laurowy, ziele 
angielskie, por,   

marchewka) Kotlet 

schabowy, ziemniaki z 
koperkiem, mizeria. 

Kompot 

porzeczkowy. 

Makaron gwiazdki na 

mleku2 % 
Pieczywo chleb pszenno- 
żytni ( mąka pszenna, 

mąka żytnia ) 

masło, pomidor. 
Jabłko. 

 

 

 

Środa 

28.10.2020 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 
pszenna, mąka żytnia ) 

chleb wieloziarnisty( mąka 

żytnia, słonecznik, płatki 

owsiane, siemię lniane) z 

masłem 60 %, papryka, 
ogórek, szczypiorek, 

papryka, rzodkiewka, 

kiełki słonecznika, sałata. 
Kawa inka na  mleko 2% 

 

 

 

Winogrona 

Biały barszcz 

( pietruszka korzeń,  ,por, ,  
liść laurowy, ziele 

angielskie, por,   
marchewka) 

Spaghetti w sosie 

bolońskim. 
Kompot 

truskawkowy. 

Zacierka na mleku2 % 

Pieczywo chleb pszenno- 
żytni ( mąka pszenna, 

mąka żytnia ) 
masło, pomidor. 

Banan. 

 

 

 

 

Czwartek 

29.10.2020 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 
pszenna, mąka żytnia ) 

chleb wieloziarnisty( mąka 

żytnia, słonecznik, płatki 
owsiane, siemię lniane) z 

masłem 60 %, 

pasa rybna ze 
szczypiorkiem i papryką. 

Kawa inka na mleku 2 % 

 

 

 

 

 

Banan 

Zupa marchewkowa 

( pietruszka korzeń,  ,por,  
liść laurowy, ziele 

angielskie ,por,   

marchewka) Kopytka z 
szynką i cebulką. 

Kompot wieloowocowy. 

Płatki ryżowe  na mleku 2 

% 
Pieczywo chleb pszenno- 

żytni ( mąka pszenna, 

mąka żytnia ) 
masło, rzodkiewka. 

Kiwi. 

 

 

 

Piątek 

30.10.2020 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 

pszenna, mąka żytnia ) 
chleb wieloziarnisty( mąka 

żytnia, słonecznik, płatki 

owsiane, siemię lniane)z 

masłem 60%,  miód, 

mleko 

 

 

 

 

Cytryna 

Zupa krem z dyni (por, 

marchewka ,korzeń 

pietruszki    mięso z 
kurczaka bez skóry seler, 

koper, liść laurowy, ziele 

angielskie) 

Bitki w sosie koperkowym, 

kasza jęczmienna, sur. z 

kalarepki. 
Kompot jagodowy. 

Serek 

waniliowy. 

Ciasteczka żurawinowe. 

 

 

Dzieci mają nieograniczony dostęp do wody. 

Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie. 


