
JADŁOSPIS  
 SNIADANIE OBIAD (II DANIE+ZUPA) PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
16.04.2018 

 
Chleb mieszany z masłem, 

parówki „Berlinki”.  
 

dodatki: pomidor    

i ogórek  
(chleb 40g, masło 4 g, parówki 50g, pomidor 4g, 

ogórek 4g) 

Kawa zbożowa na mleku200g  

Makaron z twarożkiem i owocami  
(150 g) 

Kompot  200 ml  

Zupa ogórkowa 200 g  

 

Kisiel 80g  

Banan  35 g  

Herbatka 150 g  

Wtorek 
17.04.2018 

 
Bułka śniadaniowa z masłem i 

serem żółtym.  

dodatki: rzodkiewka i 

papryka  
(bułka 40g, masło 4g ,ser 6g,  
rzodkiewka 4g, papryka 4g ) 

Herbatka 200 g  

Kotlet schabowy z ziemniakami i surówką i 

czerwonej kapusty.  
(kotlet 70g, ziemniaki 100g, surówka 100g) 

151 
    

Kompot 200 ml  

Zupa kalafiorowa  200 g  

Kanapeczki z masłem orzechowo-

czekoladowym 80g  

Marchew w rączkę 30g  

Kakao  100 g  



Środa 
18.04.2018 

 Chleb mieszany z masłem i pastą 

jajeczną  

dodatki: ogórek kiszony  
(chleb 40g, masło 4g, pasta 8g ogórek 4g)  

Kawa zbożowa z mlekiem 200 ml

 

Udko pieczone z kaszą gryczaną i 

surówką z marchwi i jabłka   
(udko 70g, kasza 40g, surówka 100g) 

Kompot  z owocami 200 ml  

Zupa ziemniaczana 200g  

Sałatka owocowa 100g  

Ciasteczka zbożowe 35 g  

Kefir owocowy 200g  

Czwartek 
19.04.2018 

Bułeczka śniadaniowa z masłem i 

twaróg ze szczypiorkiem  

dodatki: sałatka  

i pomidor  
( bułka 40g, masło 4g, twaróg 15g, pomidor4g, 

sałata 4g)) 

Herbata 200g  

Potrawka z kurczaka z ryżem i warzywami

 
150g   

 Kompot  200 g  
  

Zupa fasolowa 200g  

 

Jogurt owocowy 150g  
Kanapeczki z masłem 

(chleb 40g, masło 4g) 

Herbatka owocowa  200 g  

Piątek 
20.04. 2018 

Chleb mieszany z masłem. 
Płatki czekoladowe na mleku.  

  

dodatki: pomidor  
(chleb 40 g, masło 4g, 

zupa mleczna 200g, pomidor 5g) 

Herbata z miodem 200g 

Racuchy z jabłkiem  
150 g 

Kompot   200g 

Rosół z makaronem  200g  

 

Ciasto drożdżowe 50g  
Jabłko  40g   

Kakao 200g  

 

 W przedszkolu używa się: zboża zawierającego gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzechy(ziemne, arachidowe, migdały, orzech laskowy, włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech 

brazylijski, orzech pistacjowy, makadamia), seler, gorczyca nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczany, łubin, mięczaki-niepotrzebne skreślić. 

Alergeny zgodne z Rozporządzeniem 1169//2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. 



 

JADŁOSPIS  
 SNIADANIE OBIAD (II DANIE+ZUPA) PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
23.04.2018 

Chleb mieszany z masłem i szynką 
wieprzową. 

dodatki: pomidor    

i ogórek  
(chleb 40g, masło 4 g, szynka 5g, pomidor 4g, 

ogórek 4g) 

 

Kakao 200g  
 
 

Gulasz wieprzowy z ziemniakami   

i surówką Colesław  
(gulasz 70g, ziemniaki 100g, surówka 100g) 

 

Kompot 200g  

Zupa owocowa z makaronem 200g  

Płatki ryżowe na mleku  
100g 

Gruszka 35g  

Herbatka 200g  

Wtorek 
24.04.2018 

 
Bułka śniadaniowa z masłem i 

twarożkiem Almette. 

dodatki: papryka czerwona   

i sałata  
(bułka 40g, masło 4g, twarożek 70g) 

Herbata 200g  

Filet z dorsza z ziemniakami i surówka 

z kiszonej kapusty  
 (filet 70g, ziemniaki 100g, surówka 100g) 

Kompot  200 ml  

Zupa brokułowa 200g   
 

Kanapeczki z masłem i dżemem

 
(chleb 40g,masło 4g, dżem 5g) 

Jabłuszko w rączkę 40g  

Kakao 200 g  



Środa 
25.04.2018 

 Chleb mieszany z masłem i pastą z 
ryby 

dodatki: pomidor  i 

rzodkiewka  
(chleb 40g, masło 4g, rzodkiewka,6g, 

pomidor 4g, pasta 10g)  

Mleko z miodem 200 ml  

Kotlet mielony z ziemniakami i buraczkami

 
(kotlet 70g, ziemniaki 100g, buraczki 100g) 

 

Kompot 200 ml  

  Zupa kapuśniak 200g  

 

Chałka z masłem  
80g 

 

Banan 40g  
 

Kefir 200g  

Czwartek 
26.04.2018 

Bułeczka śniadaniowa z masłem i 

serkiem topionym  

dodatki: pomidor ,  

sałata  
( bułka 40g, serek 6g, masło 4g, pomidor 4g, 

sałata 4g) 

Herbatka 200g  

Gołąbek z ziemniakami i ogórek korniszony

 
(gołąbek 70g, ziemniaki 100g, ogórek 70g) 

 Kompot 200 g  

Zupa warzywna 200g   

 

   Twarożek ze śmietanką i 

owocami 80g  

Chrupki kukurydziane 40g  

 Herbatka 200g  

Piątek 
27.04.2018 

Chleb mieszany z masłem i 

miodem.  

Zupa mleczna z makaronem.  

dodatki: ogórek świeży  
(chleb 40 g, masło 4g, 

zupa mleczna 200g, ogórek 5g) 

Herbata 200g 

Pierogi ruskie z cebulką.  
( 150g) 

Kompot z owocami   200g 

Zupa pomidorowa z makaronem 200 g  

 

Rogaliki półfrancuskie 80g  

Banan 40g  

Kakao 200g  

 W przedszkolu używa się: zboża zawierającego gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzechy(ziemne, arachidowe, migdały, orzech laskowy, włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech 

brazylijski, orzech pistacjowy, makadamia), seler, gorczyca nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczany, łubin, mięczaki-niepotrzebne skreślić. 

Alergeny zgodne z Rozporządzeniem 1169//2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. 



 

 


