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PRZYKŁADOWY OPIS JADŁOSPISÓW LUB ILOŚCI POSIŁKÓW W TRAKCIE WYJAZDÓW  

Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA 
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”  
 
Dotyczy wyjazdów 3 dniowych, dla wyjazdów 1-dno dniowych przewidziany jest tylko 
obiad. 
 
 

Zadanie  1: świadczenie usługi transportowej, noclegowej i gastronomicznej w ramach 3 wyjazdów 
edukacyjnych (2 –jednodniowe, 1 –trzydniowy) dla uczniów Gimnazjum w  Dobromierzu 
 

Dzień 1  

Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata 

Dzień 2  

Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata, płatki, mleko 

Obiad: zupa jarzynowa, pulpety w sosie, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

Kolacja: naleśniki z serem, z dżemem, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata. 

Dzień 3  

Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata, płatki, mleko 

Obiad: zupa ogórkowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

  

 

Zadanie  2: świadczenie usługi transportowej, noclegowej i gastronomicznej w ramach 3 wyjazdów 
edukacyjnych (2 –jednodniowe, 1 –trzydniowy) dla uczniów SP Dobromierz 
 

Dzień 1  

Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata 

Dzień 2  

Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata, płatki, mleko 

Obiad: zupa jarzynowa, pulpety w sosie, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

Kolacja: naleśniki z serem, z dżemem, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata.  

Dzień 3  

Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata, płatki, mleko 

Obiad: zupa ogórkowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

 

Zadanie  3: świadczenie usługi transportowej, noclegowej i gastronomicznej w ramach 3 wyjazdów 
edukacyjnych (2 –jednodniowe, 1 –trzydniowy) dla uczniów SP w Komornikach 
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Dzień 1  

Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata 

Dzień 2  

Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata, płatki, mleko 

Obiad: zupa jarzynowa, pulpety w sosie, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

Kolacja: naleśniki z serem, z dżemem, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata.  

Dzień 3  

Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, 

herbata, płatki, mleko 

Obiad: zupa ogórkowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot 

 

 


