
Jadłospis na śniadania i podwieczorki na miesiąc czerwiec  2018 
 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śn.     Kanapki z wędliną, 
sałatą i pomidorem, 
herbata 

Pd.     Serek ziarnisty, miód, 
herbata, flipsy 

Śn. Owsianka z mlekiem, 
jajecznica, pieczywo, 
herbata 

Zupa mleczna z 
makaronem, bułka z 
twarożkiem i miodem, 
herbata owocowa, 
pomaraocza 1\4 

Kanapki z jajkiem, sałata, 
ogórek, kawa z mlekiem, 
morela 

Zupa mleczna z ryżem, 
kanapki z gotowanym 
kurczakiem, sałata, 
pomidor, herbata 
ziołowa 

Bułka z łososiem i 
koperkiem, ogórek 
sałata, herbata 
owocowa, jabłko 1\4 

Pd. Kanapki z żółtym serem, 
sałata, pomidor, kakao, 
morela 

Truskawki z sosem 
jogurtowym, krążki 
ryżowe 

Kasza manna z musem 
owocowym, wafelki 
tortowe 

Kisiel owocowy z 
jabłuszkiem, 
,,chrupacze’’zbożowe 

Makaron z serem i 
truskawkami, herbata 

Śn. Owsianka z mlekiem, 
bułka z twarożkiem i 
miodem, herbata, 
jabłko1\4 

Kasza kus- kus z mlekiem, 
kanapki z klopsem, sałata, 
ogórek, herbata 
owocowa, pomaraocza 
1\4 

Płatki kukurydziane z 
mlekiem, kanapki z 
polędwicą pieczoną, 
pomidor, herbata ziołowa 

Jajecznica, pieczywo 
razowe, herbata 
owocowa, winogron 

Zupa mleczna z 
makaronem, kanapki z 
gotowanym indykiem, 
sałata, pomidor, 
herbata ziołowa, jabłko 
¼  



Pd. Ryż z truskawkami i 
jogurtem, wafelki 
tortowe 

Koktajl owocowy, 
„chrupacze” zbożowe 

Kasza manna z musem 
owocowym, ciasteczka 

Racuchy z jabłkiem, 
kakao 

Actimel, wafelki 
tortowe, morela 

Śn. Ryż z mlekiem, bułka z 
twarożkiem i miodem, 
herbata, pomaraocza ¼  

Kanapki z pastą jajeczną i 
koperkiem, ogórek, kawa z 
mlekiem, maliny lub 
borówki 

Owsianka z mlekiem, 
kanapki z pieczonym 
schabem, sałata, pomidor, 
herbata z mięty 

Bułka z serem żółtym i 
miodem, kakao, maliny 
lub winogron 

Bułka graham z 
klopsem, sałatą i 
ogórkiem, kawa z 
mlekiem, jabłko ¼  

Pd. Truskawki z sosem 
jogurtowym, krążki 
ryżowe 

Kisiel owocowy z 
jabłuszkiem, ciasteczka 

Kasza manna z musem 
owocowym, flipsy, 
herbata 

Serek ziarnisty, wafelki, 
truskawki 

Ciastka owsiane, mleko, 
morela 

Śn. Jajecznica, pieczywo, 
herbata owocowa, 
borówki lub maliny 

Kasza kus-kus z mlekiem, 
kanapki z gotowaną z 
szynką, pomidor, herbata 

Kanapki z pastą mięsno-
jajeczną, sałata, 
rzodkiewka, kawa z 
mlekiem, nektarynka 

Bułka musli z łososiem i 
koperkiem, sałata, 
ogórek, herbata ziołowa 

Kasza kus-kus z 
mlekiem, kanapki z 
klopsem, sałata, 
pomidor, herbata, 
morela 

Pd. Bułka z serem żółtym, 
kakao, nektarynka 

Ryż z truskawkami i 
jogurtem, herbata 
owocowa 

Kasza kus-kus z sosem 
waniliowym, herbata 
owocowa 

Truskawki z sosem 
jogurtowym, wafelki 
tortowe 

Kasza manna z musem 
malinowym, wafelki, 
herbata 
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Pd.      
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