
 

 

  

                                          

 

DATA ŚNIADANIE II.  

ŚNIADANIE 

ZUPA  +  PIECZYWO DRUGIE   DANIE 

12.09.2022 

Poniedziałek 

Zupa mleczna z  płatkami ryżowymi (nabiał)250 ml (mleko 2%, 

płatki ryżowe) pieczywo mieszane z masłem , z serem 
żółtym, pomidorem i szczypiorkiem(gluten pszenicy, żyta, 

nabiał)100g (pieczywo pszenno-żytnie, masło, ser żółty, pomidor, 

szczypior),  herbata owocowa  200ml 

Serek waniliowy 
(nabiał) 200 g (biały ser, 

śmietana 18%, cukier 

waniliowy, marchew 
do chrupania 

Zupa krem z selera z 

ziarnami dyni (nabiał, seler) 250ml 

(kurczak, ziemniaki, seler, włoszczyzna, 

śmietana 30%, mleko 2%, dynia, 

przyprawy) 

Spaghetti bolognese z żółtym serem (gluten 

pszeniczny, jaja, nabiał) 250g (makaron pszenny, łopatka, 

przecier pomidorowy, ser żółty). Jabłko 

13.09.2022 

Wtorek 

Kawa Kujawianka na mleku (nabiał)200 ml ( mleko 2%, kawa zbożowa, 

cukier), pieczywo mieszane z masłem, z pasztetem, 
pomidor, szczypior, ketchup (gluten pszenicy, żyta, nabiał)100 g 

(pieczywo pszenno-żytnie, masło, pasztet, pomidor, szczypior),  herbata          
z cytryną  200ml                                                                                                                                                                                 

Brzoskwinia Zupa szpinakowa z jajkiem 

na mięsie (jaja, nabiał, seler) 250ml 

(kurczak, ziemniaki, szpinak, jajka 

włoszczyzna, pietruszka zielona, 

śmietana18%,, mleko 2%, przyprawy), 

pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, żyta) 50g                                                                                             

Kasza pęczak, pulpety w sosie 

koperkowym  (gluten pszenicy, jęczmienia) 200g (kasza 

pęczak, mięso wieprzowe karkówka, mąka pszenna, 

przyprawy),  ogórek kiszony 50g, kompot 

owocowy 200ml. 



 

 

14.09.2022 

Środa 

Zupa mleczna z płatkami owsianymi (nabiał) 250 ml ( mleko 2%, 

płatki owsiane  górskie), pieczywo mieszane z pastą jajeczną,  
szczypior, przyprawy,  (gluten pszenicy, żyta, jaja, nabiał) 100g (pieczywo 

pszenno-żytnie, masło, jajka, szczypior), herbata z cytryną (200ml)                                                                                                                                                                                  

Ananas 

Chrupki 
kukurydziane 

Zupa jarzynowa na 

mięsie(nabiał ,seler) 250 ml (kurczak, 

ziemniaki, włoszczyzna, mieszanka 

warzywna 7 składnikowa,  zielona 

pietruszka, śmietana 18%, przyprawy), 

pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, żyta) 50g       

                                                                                                       

Knedle ze śliwkami i śmietaną (gluten pszenicy, 

jajka, nabiał) 250g  ( mąka pszenna, mleko 2%, jajka,  śliwki, 

bułka tarta, masło, olej), woda z miodem                        

i cytryną 200ml. Marchewka do chrupania.                                                                                  

15.09.2022 

Czwartek 

 

 

Kawa inka z mlekiem (gluten jęczmienia i żyta, nabiał) 200 ml ( mleko 2%, 

kawa zbożowa inka, cukier), pieczywo mieszane z masłem                
z szynką drobiową, pomidorem, oraz szczypiorkiem               

( gluten pszenicy, gluten żyta, nabiał) 100g (pieczywo pszenno-żytnie, masło, szynka 

drobiowa   z indyka ,pomidor , szczypior), herbata owocowa (200ml)   

 

                                                                                                                                                                                

Kasza manna na 
gęsto z kropkami  

z musu 
truskawkowego 

(gluten pszenicy, nabiał) 
200 g (mleko 2%, kasza 

manna, cukier, truskawki) 

 

          

Zupa jesienna  na mięsie 
(gluten pszenicy, nabiał ,seler) 250 ml 

(kurczak, ziemniaki, włoszczyzna, 

mieszanka warzywna 7 składnikowa,  

kapusta włoska, kasza manna, zielona 

pietruszka, śmietana 18%, mleko 

2%,przyprawy) 

 

Ziemniaki z koperkiem, stek z cebulą(gluten 

pszenicy, jaja) 200g ( ziemniaki, koper, karkówka, jajka, cebula, 

olej, przyprawy), pomidory w śmietanie  50g                   

( pomidory, śmietana 18%, przyprawy), kompot 

owocowy 200ml. 

 

16.09.2022 

Piątek 

Kakao na mleku gluten jęczmienia i żyta, nabiał)  250 ml ( mleko 2%, kakao 

naturalne, cukier), pieczywo mieszane z pastą mięsną, 
papryka czerwona, szczypior 1a),1b),7) 100g (pieczywo pszenno-

żytnie, masło , makrela w sosie pomidorowym , szczypior), herbata                       
z cytryną(200ml)                                                                                                                                                                                  

 

Jabłko Zupa pieczarkowa z 

makaronem na mięsie (gluten 

pszenicy, jaja, nabiał ,seler) 250ml (kurczak, 

pieczarki,  włoszczyzna, makaron pszenny 

świderki, mleko 12%, śmietana18%, 

przyprawy, pietruszka zielona) , 

pieczywo pszenno-żytnie 
(gluten pszenicy, żyta) 50g                                                                                             

Ziemniaki puree z koperkiem, kotlet 

rybno  - jajeczny (gluten pszenica, jaja, nabiał)  200g          

(ziemniaki, mleko 2%,  koper, ryba dorsz, jajka, bułka tarta, 

olej, przyprawy), surówka z kiszonej kapusty 
50g  (kapusta kiszona , marchew, szczypior, olej, przyprawy), 

galaretka owocowa do picia 200ml                                                                                 



 

 

19.09.2022 

Poniedziałek 

 

Kawa inka na mleku  (gluten jęczmienia i żyta, nabiał) 200 ml ( mleko 2%, 

kawa zbożowa inka), pieczywo mieszane z masłem, parówka, 

papryka czerwona,  (gluten pszenicy, gluten żyta, nabiał) 150g (pieczywo 

pszenno-żytnie, masło , parówka, ketchup), herbata                                           

z cytryną(200ml)                                                                                                                                                                                   

Gruszka Zupa ogórkowa na mięsie 
(nabiał ,seler)  250ml (kurczak, ogórek 

kiszony, ziemniaki ,włoszczyzna, pietruszka 

zielona śmietana 18%, mleko 2%, 

przyprawy) , pieczywo pszenno-

żytnie (gluten pszenicy, gluten żyta) 50g                                                                                               

Makaron z białym serem z sosem 

truskawkowym1a),7)  250g (makaron pszenny muszelki, 

biały ser  krajanka, truskawki mrożone, jogurt naturalny, 

śmietana 18%), kompot wieloowocowy 200ml, 

kompot 

 

20.09.2022 

Wtorek 

 

 

Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi corn-

flakes(nabiał) 250 ml ( mleko 2%, płatki kukurydziane), pieczywo 

mieszane z nutellą (gluten pszenicy, gluten żyta, nabiał, jaja, orzechy) 150g 

(pieczywo pszenno-żytnie, masło , krem orzechowo-czekoladowy nutella), 

herbata z cytryną(200ml)     

                                                                                                                                                                               

Brzoskwinia 

 

 

 

Zupa pomidorowa z ryżem 

na mięsie (nabiał, seler)250ml (kurczak, 

ryż, włoszczyzna, przecier pomidorowy, 

pietruszka zielona, śmietana18%, mleko 2%

, przyprawy) ,                                                 

Pizza (gluten pszenica, mleko) 250g (mąka pszenna, mleko, 

jajka, drożdże, ser żółty, szynka konserwowa, kukurydza, 

przecier pomidorowy, zioła, ketchup ). Kompot 

owocowy 200ml.                                                              

Czerwona papryka do chrupania 

 

 

21.09.2022 

Środa 

 

Kakao na mleku gluten jęczmienia i żyta, nabiał)  250 ml ( mleko 2%, kakao 

naturalne, cukier), kanapka przedszkolaka (gluten pszenica, gluten żyto, 

nabiał, jaja),
  150g (pieczywo pszenno-żytnie , masło, sałata, ser żółty, kiełbasa 

krakowska sucha, pomidor, jajko, ogórek zielony, papryka czerwona, rzodkiewka, 

szczypior), herbata owocowa (200ml) 

Śliwki Zupa krem z kukurydzy                     

z ziarnami dyni (nabiał, seler) 250ml 

(kurczak, ziemniaki, kukurydza, 

włoszczyzna, śmietana 30%, dynia, 

przyprawy) 

Ziemniaki puree z koperkiem, ryba 

pieczona na parze (mleko, ryba)   200g  ( ziemniaki, 

mleko 2%, koper, ryba dorsz), surówka 

wielowarzywna (mleko, jaja)   50g   (kapusta pekińska, 

kukurydza, ogórek zielony, pomidor, papryka czerwona, 

majonez,  przyprawy), kompot owocowy 200ml               

 



 

 

22.09.2022 

Czwartek 

Owsianka na mleku (nabiał) 250 ml ( mleko 2%, płatki owsiane  

górskie),kanapka z masłem, twarożek z rzodkiewką (gluten 

pszenica, gluten żyto, nabiał) 150g (pieczywo pszenno-żytnie , masło, ser biały, 

rzodkiewka, śmietana 18%, jogurt naturalny), herbata z cytryną (200ml) 

Ciasteczka 

owsiane                       

z własnego  

wypieku (gluten 

pszenicy, jaja, nabiał) 250g 

(mąka krupczatka, mąka 

pszenna,  jajka, płatki 

owsiane, mleko, rodzynki, 

sezam, słonecznik, miód, 

czekolada gorzka, cukier 

waniliowy) 

Zupa koperkowa na mięsie   

z kluseczkami(gluten pszenicy, jaja, 

mleko2%, seler) 250ml (kurczak, koperek, 

ziemniaki ,włoszczyzna, pietruszka zielona, 

mąka pszenna, jajko,  śmietana 18 

pieczywo pszenno-żytnie (gluten 

pszenicy, gluten żyta) 

Kaszotto z mięsem z indyka z warzywami 
250g    (kasza pęcak,  filet z indyka, marchew, brokuł, kalafior, 

olej, przyprawy),  kompot owocowy 200ml     

23.09.2022 

Piątek  

 

 

 

Kawa Kujawianka na mleku (nabiał)200 ml ( mleko 2%, kawa zbożowa, 

cukier) kanapka z masłem , jajecznica na masełku ze 

szczypiorkiem (gluten pszenica, gluten żyto, nabiał, jaja)200 g ( pieczywo 

pszenno-żytnie, masło, jajka, szczypior,  przyprawy, olej ) . Herbata                     

z cytryną  (200ml) 

 

Koktajl 
owocowy                 
z czarnej 

porzeczki (nabiał) 

200ml (jogurt naturalny, 
czarna porzeczka, cukier) 

 

                             

Kapuśniak z kaszą 

jęczmienną mięsie (gluten 

jęczmienia, seler)  250ml (kurczak, ziemniaki, 

kapusta kiszona, włoszczyzna, kasza 

jęczmienna, pietruszka zielona, 

przyprawy), pieczywo pszenno-

żytnie (gluten pszenicy, żyta)   

                       

Ziemniaki pieczone, nuggetsy (ziemniaki, 

koper, pierś z kurczaka , jajka, bułka tarta, sezam, mąka 

pszenna ,przyprawy),   ketchup (gluten pszenicy, jaja, mleko 

2%, sezam)200g Ogórek kiszony 50g. Woda               

z cytryną 200ml (woda, miód, cytryna).       

 

 

                                                             

  Dyrektor PM-4 –Elżbieta Mysuna – Greń                                 Szef Kuchni – Joanna Adamek                                  Kierownik Gospodarczy- Magdalena Pietrzyk 



 

 

 

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

 

 

 

 

 

 


