
                    JADŁOSPIS dla uczestników akcji „LATO W MIEŚCIE 2022 r.”: 
 
27.06.22r.: zupa jarzynowa, 
                    kotlet devolaille, ziemniaki, surówka z kapusty i marchewki, sok owocowy, jabłko 
                    podwieczorek: ciastko zbożowe, woda niegazowana, nektarynka 
 
28.06.22r.:  zupa grochowa, 
                   gulasz z indyka z papryka i pieczarkami, kopytka ze szpinakiem, surówka z buraków, 
                    kompot, banan 
                    podwieczorek: ciasto drożdżowe, soczek owocowy, jabłko 
 
29.06.22r.:  rosół z makaronem, 
                   kotlet mielony, ziemniaki, marchewka gotowana, napar owocowy, gruszka 
                   podwieczorek: wafle ryżowe, mus owocowy, arbuz 
 
30.06.22r.:  żurek z jajkiem, 
                    pierogi z mięsem, surówka z ogórka kiszonego z pomidorem i cebulką,   
                    herbata z cytryną i miodem, banan 
                    podwieczorek: ciasto z owocami, jabłko, soczek 
 
01.07.22r.:  zupa kalafiorowa, 
                    paluszki rybne, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty z marchewką, kompot, morela 
                    podwieczorek: drożdżówka z budyniem, woda niegazowana, jabłko 
 
 
04.07.22r.:  zupa ogórkowa, 
                   spaghetti z mięsem wołowym i wieprzowym w sosie pomidorowym z parmezanem, 
                   napar owocowy, banan 
                   podwieczorek: ciasto ze śliwką, woda niegazowana, morela 
 
05.07.22r.:  pomidorowa z ryżem, 
                    kurczak pieczony, ziemniaki, sałata z papryką i pomidorkami, kompot. jabłko 
                    podwieczorek: snaki kukurydziane paprykowe, mus owocowy, nektarynka 
 
06.07.22r.:  barszcz czerwony, 
                    kartacze z mięsem, surówka z marchewki i jabłka, napar miętowy, gruszka 
                    podwieczorek: baton zbożowy z kakao, soczek, banan 
 
07.07.22r.:  zupa pieczarkowa z makaronem, 
                    filet z piersi kurczaka w panierce, ziemniaki pure z marchewka, 
                    fasolka szparagowa z bułka tartą,  sok owocowy,  arbuz 
                    podwieczorek: wafle ryżowe, jogurt, banan 
 
08.07.22r.:  zupa z soczewicy, 
                    placek z cukinii z jogurtem naturalnym  surówka z młodej kapusty i marchewki, 
                    herbata z miodem i cytryną, chipsy jabłkowe 
                    podwieczorek: drożdżówka z serem, woda niegazowana, nektarynka 
 
 
 
 
 



11.07.22r.:  zupa jarzynowa, 
                    krokiety z mięsem, sałata z ogórkiem, pomidorkami i serem sałatkowym,   
                    napar miętowy, banan 
                    podwieczorek: ciasto drożdżowe z kruszonką, woda niegazowana 
 
12.07.22r:  zupa pomidorowa z makaronem, 
                   kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana, kompot, jabłko 
                   podwieczorek: chrupki kukurydziane, jogurt, nektarynka 
 
13.07.22r.:  krem z kalafiora z grzankami, 
                    kasza jęczmienna z indykiem, cebulką, groszkiem, papryką, pomidorami 
                    i kiszonym ogórkiem, sok owocowy, gruszka 
                    podwieczorek: ciasto z owocami, woda niegazowana 
 
14.07.22r.:  rosół z makaronem, 
                   pierś z kurczaka faszerowana serem i pomidorem, młode ziemniaki z koperkiem, 
                   mizeria, napar owocowy, jabłko 
                   podwieczorek: baton zbożowy, owoc, soczek, banan 
 
15.07.22r.:  kapuśniak, 
                   miruna pieczona w sosie cytrynowym, ziemniaki, marchewka mini w bułce z masłem, 
                   herbata z cytryną i miodem, nektarynka 
                   podwieczorek: drożdżówka z budyniem, woda niegazowana 
 
 
 
 
               Z POWODÓW TECHNICZNYCH JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE 
             
 
 
SZCZEGÓŁOWY JADŁOSPIS Z GRAMATURĄ POSIŁKÓW ORAZ ALERGENAMI 
DOSTĘPNY BĘDZIE U INTENDENTKI W SZKOLE, ORAZ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY 
 


