
Jadłospis na śniadania i podwieczorki na miesiąc kwiecień  2018 
 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śn.  Jajecznica, pieczywo, 
bawarka, rodzynki 

Bułka pszenna z 
twarożkiem i rzodkiewką, 
kakao, marchewka, jabłko 
1\2 

Owsianka, bułka z 
pieczoną polędwiczką, 
sałata, pomidor, herbata 
z lipy, pomaraocza 1\4 

Makaron z mlekiem, 
bułka musli, jajko, 
sałata, ogórek, 
marchewka, kiwi 1\4 

Pd.  ciastka owsiane, mleko, 
jabłko 

Actimel, bułka drożdżowa, 
kiwi 

Chałka drożdżowa, 
mleko, banan 

Serek homogenizowany, 
bułka drożdżowa, jabłko 

Śn. Płatki ryżowe z mlekiem, 
jajecznica, pieczywo, 
herbata owocowa z 
miodem 

Płatki kukurydziane z 
mlekiem, szynka,  bułka 
graham, sałata, ogórek, 
herbata z mięty, gruszka 

Bułka pszenna z 
twarożkiem i miodem, 
kakao, marchewka, 
winogron 

Kasza kus-kus z mlekiem, 
bułka, schab pieczony, 
sałata, rzodkiewka, 
banan 1\2, herbata 

Owsianka z mlekiem, 
bułka, pasta jajeczna, 
pomidor, winogron, 
herbata z cytryną 

Pd. Serek ziarnisty, flipsy, 
jabłko 

Ciastka owsiane, mleko, 
pomaraocza 1\2 

Kisiel owocowy, chałka 
drożdżowa, jabłko 

Serek homogenizowany, 
flipsy, jabłko 

Actimel, bułka 
drożdżowa, kiwi 

Śn. Płatki jaglane z mlekiem, 
bułka graham z serem 
żółtym, sałata, ogórek, 
herbata ziołowa, gruszka 

Kanapki z pastą z łososia i 
jajka, bułka pszenna, 
rzodkiewka, marchewka, 
rodzynki, herbata 
owocowa 

Owsianka z mlekiem, 
pieczywo, pasztet, sałata, 
pomidor, herbata z 
hibiskusa,  

Bułka musli, szynka 
gotowana, papryka, 
marchew, winogron, 
bawarka,  

Makaron z mlekiem, 
bułka paluch z filetem z 
kurczaka, sałata, 
pomidor, morela 
suszona, herbata 

Pd. Soczek owocowy, bułka 
drożdżowa 

Chałka drożdżowa, kakao, 
jabłko 

Batonik musli, mleko Ciastka owsiane, mleko, 
jabłko 

Soczek owocowy, bułka 
drożdżowa 



Śn. Owsianka z mlekiem 
jajecznica, pieczywo, 
herbata owocowa, jabłko 
1\2 

Bułka graham, sałata, 
pieczywo, gotowany 
indyk, rzodkiewka, 
winogron, herbata z 
cytryną 

Kasza bulgur z mlekiem, 
bułka z serem żółtym, 
sałata, pomidor, herbata 
malinowa, gruszka 1\2 

Płatki orkiszowe z 
mlekiem, bułka z 
łososiem, sałata, 
rzodkiewka, herbata 
owocowa, morela susz. 

Ryż z mlekiem, kanapki 
z jajkiem, sałata, ogórek 
ketchup, winogron, 
herbata z mięty i miodu 

Pd. Coctail owocowy, bułka 
paluch 

Drożdżówka, kakao, jabłko Kisiel owocowy, chałka 
drożdżowa 

Serek homogenizowany, 
bułka paluch, jabłko 

Actimel ,bułka 
drożdżowa, banan 

Śn. Jajecznica, pieczywo, 
bawarka, marchewka 
rodzynki 

    

Pd. Serek ziarnisty, miód, 
bułka paluch, kiwi 

    

Śn.      

Pd.      

 

 

Dyrektor szkoły………………...                                            Intendent …………………                                        Kucharz……………………. 


