
 

Jadłospis nr 3 

 

Poniedziałek 

14.02.2022r. 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g), ser żółty(30g), kiełbasa krakowska podsuszana (30g), 

liść sałaty, pomidor(20g),ogórek kiszony (20g), herbata owocowa  (200ml) 

 Płatki kukurydziane  na mleku (25g)/ jogurcie ( 200ml)+ owoc 

 

Wtorek 

15.02.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g), szynka pieczona(30g), liść sałaty, 

pomidor(20g),ogórek kiszony (20g), ketchup, herbata owocowa  (200ml) 

 Owsianka na mleku ( 200ml)+ owoc, dżem 

 

Środa 

16.02.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(100g), masło (5g), ser żółty(30g),wędlina (30g),ogórek kiszony (20g), 

papryka ( 30g),ketchup, herbata z cytryną(200ml) 

 Bawarka (200ml) 

 

Czwartek 

17.02.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g),pasztet drobiowy/wieprzowy(100g),liść sałaty, ogórek 

kiszony (20g), papryka (30g), pomidor, herbata owocowa (200ml) 

 Bukiet warzyw ( roszponka, pomidor, papryka żółta, czerwona, ogórek zielony) 

 

Piątek 

18.02.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g),ser żółty(30g),ser twarogowy(40g)),liść sałaty,  

papryka (30g),ogórek kiszony(30g) pomidor (20g),  herbata  (200ml) 

Bukiet warzyw ( rukola, mieszanka sałat, cykoria, pomidor, papryka żółta, 

czerwona, ogórek kiszony) 

                                 

                          

 

Poniedziałek 

21.02.2022r. 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g), ser żółty(30g), wędlina (40g), liść sałaty, 

pomidor(20g),ogórek kiszony (20g), herbata owocowa  (200ml) 

 Płatki kukurydziane  na mleku (25g)/ jogurcie ( 200ml)+ owoc 

 

Wtorek 

22.02.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g), wędlina drobiowa(30g), jajko ze szczypiorkiem( ½ szt) 

liść sałaty, pomidor(20g),ogórek kiszony (20g), ketchup, herbata owocowa  (200ml) 

 Owsianka na mleku ( 200ml)+ owoc, dżem 

 

Środa 

23.02.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g),polędwica sopocka(30g), ser żółty (30g),liść sałaty, 

ogórek kiszony (20g), papryka (30g), pomidor, herbata owocowa (200ml) 

 Bukiet warzyw ( roszponka, pomidor, papryka żółta, czerwona, ogórek zielony) 

 

Czwartek 

24.02.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(100g), masło (5g),pasta z jajkiem, wędliną i suszonymi pomidorami 

(50g), herbata  (200ml), dżem 

Bukiet warzyw ( rukola, mieszanka sałat, cykoria, pomidor, papryka żółta, 

czerwona, ogórek kiszony) 

 

Piątek 

25.02.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(100g), masło (5g),pasta z  makreli (50g), herbata  (200ml), dżem 

Bukiet warzyw ( rukola, mieszanka sałat, cykoria, pomidor, papryka żółta, 

czerwona, ogórek kiszony) 

Płatki ryżowe na mleku ( 200ml) 

*Szkoła zastrzega  sobie zmiany w jadłospisie          



 

Jadłospis nr 4 

 

Poniedziałek 

28.02.2022r. 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g),wędlina(30g), liść sałaty, pomidor(20g),ogórek kiszony 

(20g), ketchup, herbata owocowa  (200ml) 

 Owsianka na mleku ( 200ml)+ owoc, dżem 

 

Wtorek 

01.03.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(100g), masło (5g), ser żółty(30g),wędlina (30g),ogórek kiszony (20g), 

papryka ( 30g),ketchup, herbata z cytryną(200ml), bawarka (200ml) 

 Bukiet warzyw ( roszponka, pomidor, papryka żółta, czerwona, ogórek zielony) 

 

Środa 

02.03.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g),jajko na twardo(50g),wędlina drobiowa (20g),ogórek 

kiszony (20g), papryka ( 30g), herbata z cytryną 

 Jogurt naturalny(175g) + owoc, powidła 

Bukiet warzyw ( rukola, mieszanka sałat, cykoria, pomidor, papryka żółta, 

czerwona, ogórek kiszony) 

 

Czwartek 

03.03.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(100g), masło (5g),pasta z jajkiem, wędliną i suszonymi pomidorami 

(50g), herbata  (200ml), dżem 

Bukiet warzyw ( rukola, mieszanka sałat, cykoria, pomidor, papryka żółta, 

czerwona, ogórek kiszony) 

 

Piątek 

04.03.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(100g), masło (5g),pasta z  tuńczyka (50g), herbata  (200ml), dżem 

Bukiet warzyw ( rukola, mieszanka sałat,rzodkiewka, pomidor, papryka żółta, 

czerwona, ogórek kiszony) 

Płatki ryżowe na mleku ( 200ml) 

                                                              

 

Poniedziałek 

07.03.2022r. 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g), ser żółty(20g), kiełbasa krakowska podsuszana (20g), 

liść sałaty, pomidor(20g),ogórek kiszony (20g), herbata owocowa  (200ml) 

Płatki musli z mlekiem lub jogurtem naturalnym(200ml)+ miód 

 

Wtorek 

08.03.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g)- zapiekanka, masło (5g), ser żółty(20g),wędlina (20g),ogórek 

kiszony (20g), papryka ( 30g),ketchup, herbata z cytryną(200ml) 

 Płatki kukurydziane na mleku/ jogurcie naturalnym ( 200ml)+ owoc, miód 

naturalny,  

 

Środa 

09.03.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g),jajko na twardo(50g),wędlina drobiowa (20g),ogórek 

kiszony (20g), papryka ( 30g), herbata z cytryną 

 Jogurt naturalny(175g) + owoc, powidła 

 

Czwartek 

10.03.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g),parówka drobiowa(1szt),ser żółty(20g), liść sałaty, 

ogórek kiszony (20g), papryka (30g),ketchup , herbata owocowa (200ml) 

 Płatki musli z mlekiem lub jogurtem naturalnym(200ml)+ miód 

 

Piątek 

11.03.2022r 

Śniadanie 

Grahamka(50g), masło (5g),ser żółty(20g), Jajko z sosem jogurtowym ze 

szczypiorkiem(50g)),liść sałaty,  papryka (30g), pomidor, herbata  (200ml) 

Owsianka na mleku ( 200ml)+ owoc 

*Szkoła zastrzega  sobie zmiany w jadłospisie          

 


