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                                                                       JADŁOSPIS 

07.06- 25.06.2021 r. 

 

DATA 
Przedszkole Szkoła Podstawowa 

Śniadanie Obiad Obiad 

07.06.2021 r. 

Poniedziałek 

Płatki poduszeczki 

jogurtowe na mleku 

Pieczywo mieszane z 

masłem, szynka, sałata, 

pomidor, herbata, arbuz 

Zupa warzywna z fasolką i 

pomidorami 

Pulpety z mięsa mieszanego 

w sosie koperkowym z 

ziemniakami, surówka z 

kapusty pekińskiej, kompot  

 

Zupa warzywna z fasolką i 

pomidorami 

 

08.06.2021 r. 

Wtorek 

Płatki kukurydziane na 

mleku 

Kanapki  z  pasztetem z 

kaczką i papryką, 

herbata 

Zupa krem z zielonego 

groszku z grzankami 

Kurczak w sosie słodko- 

kwaśnym z ryżem, sałata ze 

szczypiorkiem, kompot 

 

Kurczak w sosie słodko- 

kwaśnym z ryżem, sałata ze 

szczypiorkiem,  kompot 

09.06.2021 r. 

Środa 

 

Naleśniki z dżemem 

truskawkowym, kakao,  

pomarańcza 

Zupa kalafiorowa 

Sznycel drobiowy z 

ziemniakami, ogórek zielony 

z sosem winegret, kompot 

 

Zupa kalafiorowa 

10.06.2021 r. 

Czwartek 

Budyń śmietankowy z 

sokiem malinowym 

Kanapki z pasztetem 

wieprzowym i 

ogórkiem, herbata, 

jabłko 

Krupnik 

Wieprzowina w sosie 

własnym z ziemniakami,  

surówka z młodej kapusty, 

kompot 

 

Wieprzowina w sosie z 

ziemniakami, surówka z 

młodej kapusty, kompot 

11.06.2021 r. 

Piątek 

Kasza jaglana na mleku 

Bułka z kremem 

czekoladowym, kisiel 

żurawinowy do picia 

Zupa wiosenna 

Makaron z truskawkami,  

kompot 

 

Zupa wiosenna 

 

14.06.2021 r. 

Poniedziałek 

 

Tosty z szynką i serem 

żółtym, kawa zbożowa, 

jogurt owocowy 

Barszcz biały z kiełbasą i 

jajkiem 

Gulasz z kaszą jęczmienną,  

sałata ze śmietaną i 

szczypiorkiem  

kompot 

 

Barszcz biały z kiełbasą i 

jajkiem 

 

15.06.2021 r. 

Wtorek 

Ryż na mleku 

Placuszki z jabłkiem, 

herbata cytrynowa  

Zupa krem z białych warzyw 

z grzankami,  

Spaghetti z sosem bolonese, 

mizeria, kompot 

 

Spaghetti z sosem bolonese, 

mizeria, kompot 

16.06.2021 r. 

Środa 

Kasza manna na mleku  

Kanapki z wędliną i 

pomidorem, herbata, 

galaretka owocowa 

Zupa szczawiowa z jajkiem 

Placki ziemniaczane ze 

śmietaną, kompot  

 

Zupa szczawiowa z jajkiem 

 

17.06.2021 r. 

Czwartek 

 

Naleśniki czekoladowe 

z dżemem, kawa inka, 

maślanka owocowa 

Zupa fasolowa 

Kotlet mielony z 

ziemniakami i buraczkami, 

kompot 

 

Kotlet mielony z 

ziemniakami i buraczkami, 

kompot 

18.06.2021 r. 

Piątek 

Płatki kukurydziane na 

mleku 

Serek wiejski na słodko 

z owocami, herbata 

Rosół z makaronem 

Risotto z warzywami, mizeria 

z ogórka zielonego, kompot 

 

Rosół z makaronem 

jabłko 

 

 

21.06.2021 r. 

Poniedziałek 

Płatki poduszeczki  na 

mleku 

Kanapki z mielonką i 

papryką, herbata 

 

Zupa grochowa  

Eskalopki z indyka z 

opiekanymi ziemniakami, 

surówka z kapusty pekińskiej, 

kompot 

 

 

Zupa grochowa z porcją 

kiełbasy 



22.06.2021 r. 

Wtorek 

Kasza manna posypana 

rodzynkami kanapki z 

pasztetem i ogórkiem, 

herbata 

Zupa pieczarkowa z 

makaronem 

Pierogi leniwe z masełkiem, 

kompot 

Zupa pieczarkowa z 

makaronem 

 

 

23.06.2021 r. 

Środa 

 

Makaron na mleku 

Parówki z ketchupem, 

herbata, Kisiel 

Zupa krem z zielonego 

groszku z grzankami 

Kotlet pożarski z 

ziemniakami,  pomidory z 

cebulką, kompot 

 

Kotlet pożarski z 

ziemniakami, pomidory z 

cebulką, kompot 

24.06.2021 r. 

Czwartek 

Płatki kukurydziane na 

mleku 

Kanapki z wędliną i 

pomidorem, herbata 

Zupa ogórkowa 

Pulpety z mięsa mieszanego z 

kaszą jaglaną, marchewka z 

jabłkiem, kompot 

 

Zupa ogórkowa 

25.06.2021 r. 

Piątek 

 

Kanapki z jajkiem i 

rzodkiewką, herbata 

cytrynowa 

 

Zupa buraczkowa 

Pierogi ruskie, kompot 

 

 

 

Skład potraw i alergenów dostępne są u obsługi Bloku Żywieniowego. 
 

Życzymy smacznego! 


