
Jadłospis na śniadania i podwieczorki na miesiąc maj  2018 
 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śn.   Kanapki z serem żółtym, 
ogórek, herbata 
owocowa, marchewka, 
banan 1/3  

 Kanapki z polędwicą 
wędzoną, pomidor, 
kawa z mlekiem, 
rodzynki 

Pd.   Koktajl owocowy, ciastka 
owsiane 

 Actimel, wafle 
,,chrupacze’’,kiwi 1/2 

Śn. Płatki owsiane z 
mlekiem, jajecznica, 
pieczywo, herbata z 
melisy, jabłko 1/4 

Ryż z mlekiem, bułka musli 
z serem żółtym, sałata, 
ogórek, herbata 
owocowa, gruszka ¼  

Kanapki z klopsem 
drobiowym, sałata, 
ogórek, herbata z mięty, 
kiwi 1/4 

Bułka z twarożkiem i 
szczypiorkiem, ogórek, 
herbata owocowa, 
winogron 

Płatki kukurydziane z 
mlekiem, bułka graham, 
schab pieczony, sałata, 
pomidor, herbata z 
mięty, morela 

Pd. Sok owocowo-warzywny, 
drożdżówka 

Serek ziarnisty, miód, 
bułka paluch 

Koktajl owocowy, 
drożdżówka 

Racuchy drożdżowe, 
kakao 

Actimel, drożdżówka, 
jabłko 

Śn. Owsianka z mlekiem, 
jajecznica, pieczywo, 
herbata owocowa, jabłko 
1/4 

Bułka z twarożkiem i 
koperkiem, pomidor, 
kawa z mlekiem, morela 

Makaron z mlekiem, 
kanapki z gotowaną 
szynką, sałata, pomidor, 
herbata z lipy, jabłko 1/4 

Owsianka z mlekiem, 
kanapki z pastą z łososia i 
jajka, herbata 
granulowana, 
pomaraocza 1/4 

Płatki kukurydziane z 
mlekiem, bułka z serem 
żółtym, sałata, pomidor, 
herbata z mięty 



Pd. Soczek owocowy, chałka 
drożdżowa 

Koktajl owocowy, wafle 
,,chrupacze’’ 

Bułka pszenna z masłem, 
kakao, morela 

Ciastka owsiane, mleko, 
jabłko 

Kisiel owocowy, chałka, 
morela 

Śn. Ryż z mlekiem, bułka z 
twarożkiem i miodem, 
herbata owocowa 
winogron 

Owsianka z mlekiem, 
bułka graham, jajko, 
sałata, ogórek, herbata 
ziołowa, pomaraocza 1/4 

Bułka musli, schab 
pieczony, sałata, pomidor, 
bawarka, morela 

Kasza kus-kus, kanapki z 
klopsem drobiowym, 
sałata, ogórek, herbata z 
hibiskusa, gruszka 1/4 

Owsianka z mlekiem, 
kanapki z pastą jajeczną, 
pomidor, herbata z 
cytryną 

Pd. Ciastka owsiane, jabłko 
1/2 

Koktajl, drożdżówka Serek ziarnisty, miód, 
wafle ,,chrupacze’’ 

Racuchy z jabłkiem, 
kakao 

Batonik musli, mleko 

Śn. Kasza bulgur, bułka 
pszenna, łosoś, sałata, 
koperek, herbata z 
cytryną, truskawki 

Kanapki z gotowaną 
szynką, sałata, pomidor, 
kawa z mlekiem, winogron 

Kasza kus-kus z mlekiem, 
kanapki z klopsem 
drobiowym, sałata, 
papryka, herbata 
malinowa 

  

Pd. Jogurt naturalny, mus 
owocowy, bułka 
drożdżowa 

Kisiel owocowy, chałka 
drożdżowa 

Soczek owocowy, wafle 
,,chrupacze’’, morela 
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