
                         Jadłospis                                    
 

Poniedziałek 

30-01-2023 r. 

Wtorek 

31-01-2023 r. 

Środa 

  01-02-2023 r. 
Czwartek 

  02-02-2023 r. 

Piątek 

  03-02-2023 r . 

Śniadanie 

                                                        

Kasza manna (15g) na mleku 

(200 ml) 

 

Pieczywo pszenno- żytnie i 

razowe (40g) z masłem (6g), 

szynką włoską (20g) i papryką 

(20g) 

 

Herbata żurawinowa (150 ml) 

Mandarynki (100g) 

                                          

Granola (15g) na mleku    

(200 ml)     

Pieczywo pszenno- żytnie i 

razowe (40g) z masłem (6g), 

serem żółtym (20g), kiełbasą 

myśliwską (10g), ogórkiem 

zielonym (20g) i szczypiorem 

Herbata malinowa  (150 ml)                              

Winogrona (100 

ml)                                                                                                            

                                             

Makaron (15g) na mleku       

(200 ml)                   

Pieczywo pszenno- żytnie i 

żytnie na miodzie (40g), z 

masłem (6g), polędwicą 

drobiową (20g) i pomidorem 

(20g) 

  

Herbata z dzikiej róży        

(150 ml)                        

Gruszka (100g) 

                                        

Kakao na mleku (200 ml)                        

Pieczywo pszenno- żytnie i 

razowe ze słonecznikiem  

(40g), masłem (6g), kiełbasą 

żywiecką (15g), serkiem 

Almette z rzodkiewką (15g) i 

papryką (20g) 

Herbata z owoców leśnych  

(150 ml)                             

Mus owocowy  (100g)                                             

                                           

Kaszka kukurydziana (15g) na 

mleku   (200 ml) 

Pieczywo pszenno- żytnie i 

razowe (40g) z masłem (6g), 

schabem pieczonym (20g) i 

pomidorkami koktajlowymi 

(10g) 

Herbata poziomkowa         

(150 ml)                          

Banan (100g) 

Alergeny 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Obiad 

                                               

Zupa pomidorowa z makaronem      

(250 ml)                               

Kotlet z piersi kurczaka (60g), 

ziemniaki (150g), surówka z 

czerwonej kapusty (40g), mizeria 

ze śmietaną (40g) 

Kompot wieloowocowy (150 ml)                                      

                                                 

Krupnik (250 ml)                        

Gołąbki w sosie,  

pomidorowym (90g), 

ziemniaki (150g) 

Kompot z czarnej porzeczki  

(150 ml)                                                                       

                                          

Zupa ogórkowa (250 ml) 

Ryba- miruna (60g), ziemniaki 

(150g), surówka z kiszonej 

kapusty (40g), surówka 

wielowarzywna (40g) 

Kompot wiśniowy (150 ml) 

Krem z zielonego groszku z 

grzankami (250 ml)                               

Gulasz wołowy (60g), 

kopytka ze szpinakiem (90g), 

buraczki (50g), ogórek 

kiszony (30g) 

Kompot wieloowocowy        

(150 ml)                                        

                                         

Zupa fasolowa (250 ml) 

Naleśniki z serem (120g), 

polewą z truskawek i 

śmietany (150 ml) 

Kompot wiśniowy (150 ml)                       

Alergeny 1,3,7,9 1,3,7 1,3,4,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 

Podwieczorek 

 

Serek waniliowy (140g) 

Sałatka owocowa (150g) 

Herbatniki (10g) 

 

Bułka wiedeńska (30g) z 

masłem (6g), szynką 

sokołowską (20g) i liściem 

sałaty 

Kawa Inka (150 ml)     

 

Ciasto piaskowe (100g) 

Figi (5g) 

Galaretka (150 ml) 

 

Ryż zapiekany z jabłkiem, 

cynamonem i śmietaną (150g) 

Chrupki kukurydziane (5g) 

 

Herbata owocowa (150 ml) 

 

 

 

Bułka (30g) z masłem (6g), 

pastą z makreli (20g) i 

ogórkiem kiszonym (20g) 

 

Jajko z majonezem (15g) 

Herbata z cytryną (150 ml ) 

Alergeny 1 1,7 1,3,7 1,7 1,3,4,7 

 

Dzieci mają zapewniony dostęp do świeżej wody pitnej w ciągu całego pobytu w przedszkolu jak i do posiłków. 

 


