
JADŁOSPIS DEKADOWY 
OD 14.06.2021 DO 25.06.2021 

 
 
PONIEDZIAŁEK 14.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: bułka(35g) z masłem i z  pastą z tuńczyka(10g), kawa zbożowa na  
mleku(150g), napar z herbaty owocowej(150g),  papryka(20g) 
OBIAD:  zupa z rosolnik  (235g), kluski łyżką kładzione z skwarkami mięsa(180g), 
gotowana młoda kapusta (100g), , napój z soku(150g) 
PODWIECZOREK: coctail  mleczno -jagodowy – wyrób własny (220g), biszkopty(20g) 
 
 
WTOREK 15.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: chleb (35g), z masłem (5g) i kiełbasą żywiecką(20g), płatki kukurydziane z 
mlekiem(150g), rzodkiewka,ogórek(10g), napar z herbaty z cytryną (180g) 
OBIAD: zupa krem brokułowa z makaronem(235g), pulpety w sosie koperkowym (60g), 
ryż(100g), surówka z marchewki(60g), napój z soku(150g) 
PODWIECZOREK: rogale  z masłem i miodem (35g), napar z herbaty ziołowej(200g), 
truskawki(30g) 
 
ŚRODA 16.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: chleb pełen ziaren (35g) z masłem(5g) i pastą z fasoli (10g), kakao(150g), 
napar z herbaty ziołowej(150g), biała rzepa, marchew(20g) 
OBIAD: zupa botwinka(235g), pieczeń z szynkówki(80g),młode  ziemniaki z 
koperkiem(100g), mizeria (180g) 
PODWIECZOREK: jogurt naturalny(40g), wafle zbożowe (15g), jabłko(20g) 
 
CZWARTEK 17.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE:  chleb(35g) z masłem(5g) i pomidorem (20g), zupa mleczna z płatkami 
ryżowymi (150g), napar z herbaty z cytryną(150g) 
OBIAD: zupa jarzynowa krem (235g), kaszotto  z warzywami i mięsem mielonym(100g) , 
napój z soku(200g) 
PODWIECZOREK:  babka(120g),  truskawki (20g), napar z herbaty z sokiem (200g) 
 
PIĄTEK 18.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: chleb(35g) z masłem i z  białym serem(10g),  kakao na mleku(150g), napar 
z herbaty owocowej(150g), sałata, papryka(20g) 
OBIAD:  zupa z pomidorowa z makaronem (235g), jajko smażone(80g), młode ziemniaki  
z  koperkiem (100g), sałata z sosem śmietanowym(70g) , napój z soku(150g) 
PODWIECZOREK: galaretka z soku owocowego - wyrób własny (40g), kokosanki (20g) 
 
 



 
 
PONIEDZIAŁEK 21.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: owsianka na mleku z siemieniem lnianym (200g), chleb(35g) z masłem(5g) 
i parówką z szynki(5g), rzodkiewka(20g), napar z herbaty z cytryną (200g) 
OBIAD: zupa  ogórkowa z ziemniakami(235g), pyzy z masłem(60g),  napój z soku(200)g 
PODWIECZOREK: kanapka z pieczywa razowego z wędliną i sałatą(40g), napar z 
herbaty(200g) 
 
WTOREK 22.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: bułka pszenna(35g) z masłem(5g), konfiturą owocową(10g), jabłko(10g), 
mleko (150g), napar z herbaty z miętowej (150g) 
OBIAD:  krupnik (235g), ryż(100g), filet z indyka w sosie własnym (60g), surówka z 
wielowarzywna(80g), napój z soku(200g) 
PODWIECZOREK: jogurt owocowy (120g), płatki migdałowe(20g) 
 
 
ŚRODA 23.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: chleb(35g) z masłem(5g) i szynką drobiową (10g), kakao na mleku(150g), 
napar z herbaty owocowej(150g), sałata, pomidor(10g) 
OBIAD: zupa kalafiorowa(235g), leczo warzywne z kiełbasą (60g), makaron (80g), napój z 
soku(150g) 
PODWIECZOREK: mix owoców i warzyw (banan, jabłko, gruszka, pomidor cherry, 
awokado, kalarepa) – (150g), wafle ryżowe(10g) 
 
 
CZWARTEK 24.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: chleb pełen ziaren(35g) z masłem(5g) i gotowanym jajkiem z 
szczypiorkiem (20g), kakao na mleku(150g), napar z herbaty ziołowej(150g), sałata, 
ogórek(20g) 
OBIAD: zupa krem szpinakowa z makaronem(235g), gulasz  z łopatki (60g), kasza (100g), 
ogórek kwaszony(60g), napój z soku(150g) 
PODWIECZOREK: drożdżówka z serem (50g), truskawki(20g), napar z herbaty z 
sokiem(200g) 
 
PIĄTEK 25.06.2021r. 
 
ŚNIADANIE: chleb(35g) z masłem (5g) i żółtym serem(10g), papryka (10g), kawa 
mleczna(150g), napar z herbaty owocowej(150g) 
OBIAD: zupa kapuśniak  (235g), ryba w panierce(100g), młode ziemniaki z koperkiem 
polane masłem (100g), gotowana fasolka(50g),  napój z soku(200g) 
PODWIECZOREK: kisiel owocowy – wyrób własny(200g), gorzką czekoladą (30g) 
 


