
JADŁOSPIS    PRZEDSZKOLE 

 
 Śniadanie Obiad Podwieczorek 

PONIEDZIAŁEK 

07.02.2022. 
 
 
 

Pieczywo pszenne,żytnie,graham z masłem 35g, 
serek na słodko 15 g, 
pasztet drobiowy + ogórek kiszony 20 g, 
talerzyk warzyw ( 15 g)- sałata lodowa, ogórek 
zielony, papryka czerwona, 
kakao 200 g, 
herbata owocowa 200 g 
ALERGENY: 1,3,7 

Zupa z białej fasoli z kiełbasą wiejską 
250 g, 
Ryż z sosem wiśniowym na bazie 
jogurtu naturalnego 250 g, 
kompot owocowy 200g 
 
 
ALERGENY: 1,3,5,9 
 
 
 
 

Wek z masłem i 
zielonym ogórkiem  40 g 
herbatka ziołowa 150g 
  
 
 
 
ALERGENY: 1,3,7 

WTOREK 
08.02.2022. 
 

Pieczywo pszenne,żytnie,graham z masłem 35g, 
zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi 200 g, 
miód 10 g,  surowa marchewka 20 g, jabłko  w 
cząstki 15 g, ogórek zielony, rzepa- 20 g 
herbata z cytryną 200 g, 
 
 
 
ALERGENY: 1,3,7 

Zupa pomidorowa z makaronem i 
zielona pietruszką 250 g, 
Bitki indyka + kasza gryczana 200, 
surówka z kapusty pekińskiej, 
kukurydzy, czerwonej papryki 150 g, 
kompot 200g 

 

 ALERGENY: 1,7 

Banan 200 g, ciastka owsiane 40 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALERGENY: 1,7 

ŚRODA 
09.02.2022. 
 

Pieczywo mieszane 35g, 
ryba w oleju 20 g, 
 warzywa ( 20 g): sałata lodowa, rzepa, ogórek 
zielony, czerwona papryka, 
Kawa Inka 200 g, 
herbata z miodem i cytryna 200  g 
 
ALERGENY: 1,7 

Krupnik z wkładką mięsną  250g, 
Racuchy na kefirze + mus jabłkowy 
250g 
kompot owocowy 200 g 
 
 
 
ALERGENY:  1,3,5,9 
 
 

Deser: kisiel truskawkowy 150 g 
 + pieczywo Wasa 15 g 
 
 
 
 
 
ALERGENY: 1,3,7 

CZWARTEK 
10.02.2022. 
 

Pieczywo pszenne,żytnie,graham z masłem 35g, 
szyneczka drobiowa 20 g, 
talerzyk warzyw  20 g- sałata lodowa, rzepa, 
ogórek zielony, 
mleko na ciepło 200 g, 
herbata malinowa 200g 
 
 
 
ALERGENY: 1,3,4,7 

Zupa brokułowa z ziemniakami 250 
g, 
Kotlet mielony + puree ziemniaczane 
180 g, 
sałatka z czerwonej kapusty i jabłka 
150g   
kompot owocowy 200g 
 
 
ALERGENY: 1,3,7,5,9 
 
 
 

mandarynka ok. 65 g, 
wafle ryżowe 
z dżemem owocowym 
 
 
 
 
 
 
ALERGENY: 1 

PIĄTEK 
11.02.2022. 
 

Pieczywo mieszane z masłem 35g, 
pasta jajeczna z zielona cebulką 20 g, talerz 
warzyw ( 20 g)- sałata lodowa, rzepa, ogórek 
zielony, papryka czerwona, 
kakao 200 g, herbata z cytryną 200 g 
 
 
 
ALERGENY: 1,7 

Rosołek z makaronem 250 g 
Miruna z pieca 100 g, ziemniaczki 
200 g, surówka z marchewki, jabłka i 
chrzanu 150 g 
kompot owocowy 200g 
 
 
 
ALERGENY: 1,3,4,5,7,9 

Wypiek własny- ciasto marchewkowe  30 g 
herbata malinowa 150 g 
 
 
 
 
 
 
ALERGENY: 1,3,7 
 

 

 


