
Jadłospis III      

5.11 -9.11 
Grupa Ring Ring 
Grupa Splish Splash Pierwsze Śniadanie  Drugie Śniadanie  Zupka  Drugie danie  Podwieczorek  

Poniedziałek 

Rogaliki maślane (Konfisz) z 
masełkiem z Olesna, z dżemem, 
Zupka mleczna z makaronem, 
herbatka owocowa 

 Owoce:  
 banan/jabłuszko/śliwka/ 
 
herbatka ziołowa/ woda  

Zupka marchwiowo 
jaglana 

Ryż zapiekany z jabłkiem i 
cynamonem , polewa truskawkowa 

Świeży chlebek razowy od 
Konfisza z masłem z Olesna, 
troszkę żółtego serka eko szynka 
drobiowa, pomidorek, ogórek 
kiszony, rzodkiewka/szczypiorek 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 3,  7  9                                     300 ml  7                                                 250 g 50g 1, 7,  

Wtorek  

Świeży chlebek od Konfisza, 
szynka, jajko WW, ogórek kiszony, 
rzodkiewką, zieloną cebulką / 
pomidorek malinowy, papryka, 
woda/ herbata owocowa 

Owoce: / jabłko/ gruszka/ 
POMELO/banan/ żurawina, 
herbatka zielona/woda Szpinakowa z jajkiem 

 
Pierogi ruskie z masełkiem i 
śmietanką  

Kisiel owocowy TM: (owoce , 
mąka ziemniaczana, sok jabłkowy 
100% )herbatka owocowa 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 3, 7,   9, 3                             300 ml 1, 3, 7                                        200 g  

Środa  

Chleb razowy od Konfisza z 
masłem (Olesno), pasta 
jajeczna TM (jajko+cebulka), 
ser żółty,  pomidorek, 
rzodkiewka, szczypiorek, 
papryka/  herbatka / mleko 

Owoce: / gruszka/ banan/ 
ARBUZ/ żurawina/ 
marchew/jabłko / herbatka 
owocowa/woda Zupa ziemniaczana  

Pilaw z kaszy bulgur z mięsem 
indyczym 

Budyń jaglano-bananowy 
(kasza jaglana+banany+sos 
truskawka TM) 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 7, 3  9                                     300 ml 1                                                250 g 1 

Czwartek  

Bułka Weka od Konfisza ,pasta 
biały serek TM ( cebulka, 
rzodkiewka, serek klinek), zielona 
cebulka /pomidorek malinowy, 
papryka/ herbata owocowa 

Owoce  
marchew/ banan/MANGO/ 
jabłko/żurawina/ herbatka 
zielona/ woda Rosół z lanymi ciastem 

Pierś z kurczaka gotowana w sosie, 
kasza jęczmienna, groszek 

Koktajl Kiwi TM 
( kefir+ kiwi ++sok jabłkowy+ 
banany + natka pietruszki) 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 7,   1,3, 9                         300 ml 1,                100g z sosem, 80 g, 50 g 1,7,  

Piątek 

Chleb razowy od Konfisza, pasta 
rybna TM (  makrela wędzona, 
jajko, cebulka),  pomidor,  ogórek 
kiszony, szczypiorek, papryka, 
herbata owocowa/mleko 

Owoce mieszane: banan,  
MELON, jabłko, gruszka, 
marchewka, żurawina/ 
herbatka rumiankowa/ 
woda Barszcz biały z kiełbaską 

Kotlecik mielony jaglano-rybny 
(dorsz/miruna), 
 ziemniaki, kapusta kiszona 

Kaszka manna na mleku/wodzie 
TM (kasza manna, mleko/woda, 
miód) z sosem owocowym TM 
(truskawka) 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 3, 4, 7,    1,9                     300 ml 1,3,4, 9                    100 g, 100g, 50g 1,3, 7,  


