
   Jadłospis    Przedszkolny 
                                      Tydzień I: 

Poniedziałek 

Śniadanie: Zupa mleczna z kaszą manną, kolorowa kanapka ( ser 

żółty, wędlina, pomidor, papryka, pieczywo mieszane, masło, 

bagietka),herbata z cytryną                  

Alergeny: (1)(6)(7) 

II śniadanie: banan 

Obiad: Zupa jarzynowa zabielana z ziemniakami, makaron spaghetti 

z mięsem mielonym i sosem pomidorowym,  kompot owocowy 

Alergeny:(1)(6)(7)(9)(10) 

Wtorek 

Śniadanie: Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi, kolorowa 

kanapka (wędlina, ogórek, rzodkiewka, pieczywo mieszane, bagietka, 

masło, serek śmietankowy), herbata z cytryną 

Alergeny:(1)(6)(7) 

II śniadanie: gruszka 

Obiad: : Zupa pomidorowa z ryżem, kotlet schabowy, ziemniaki, 

sałata ze śmietaną i szczypiorkiem, kompot owocowy 

Alergeny: (1)(3)(7)(9)(10) 

Środa 

Śniadanie: Zupa mleczna z zacierką, parówka, ketchup, ser żółty, 

warzywa sezonowe, pieczywo mieszane, bagietka, herbata z cytryną 

Alergeny: (1)(3)(7) 

II śniadanie: drożdżówka własnego wyrobu 

Alergeny: (1)(3)(7) 



Obiad: Zupa krem z białych warzyw zabielany, zrazik w sosie 

własnym, kasza jęczmienna, sur. z czerwonej kapusty z koperkiem, 

marchewką i oliwą, lemoniada owocowa 

Alergeny: (1)(2)(6)(7)(9)(10) 

Czwartek 

Śniadanie: Kakao, placki z jabłkami, kolorowa kanapka( wędlina, 

pomidor, ogórek, masło, pieczywo mieszane, bagietka) 

Alergeny: (1)(3)(6)(7) 

II śniadanie: nektarynka 

Obiad: Zupa rosół z zacierką i zieleniną, udo z kurczaka pieczone, 

ziemniaki z wody, sur. z marchewki z porem, jabłkiem i sosem 

jogurtowo- majonezowym , herbata owocowa 

Alergeny:  (1)(3)(6)(7)(9)(10) 

Piątek 

Śniadanie: Owsianka, twarożek na słodko, dżem, pieczywo mieszane, 

bagietka, masełko, herbata miętowa 

Alergeny: (1)(6)(7) 

II śniadanie: mus owocowy własnego wyrobu 

Obiad: Zupa grochowa z ziemniakami, kotlet rybny z pieca, surówka 

z kapusty kiszonej z marchewką, cebulką i oliwą, kompot, deser 

mleczny 

Alergeny: (1)(2)(3)(4)(6)(7)(9)(10) 

 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

jadłospisie 



                                Tydzień II: 

Poniedziałek: 

Śniadanie: Zupa mleczna, kolorowa kanapka ( pieczywo mieszane, 

masło, bagietka, wędlina, ser żółty, pomidor, sałata,) herbata z cytryną 

Alergeny:  (1)(6)(7) 

II śniadanie: biszkopty 

Alergeny: (1)(3) 

Obiad: Zupa krupnik czysta z zieleniną, kotlet mielony wieprzowo- 

drobiowy z pieca, sur. z kapusty pekińskiej z ogórkiem i jogurtem 

naturalnym, kisiel 

Alergeny: (1)(3)(6)(7)(9)(10) 

Wtorek 

Śniadanie: Kawa zbożowa z mlekiem, kolorowa kanapka (pasztet 

drobiowy, wędlina, szczypiorek, rzodkiewka, sałata zielona, masło, 

pieczywo mieszane, bagietka) 

Alergeny: (1)(3)(6)(7) 

II śniadanie: sałatka owocowa 

Obiad: Zupa z fasolki szparagowej z ziemniakami i śmietaną, gulasz 

wieprzowy z warzywami, kasza bulgur z masełkiem, sur. z buraczków 

z cebulką i oliwą, kompot owocowy, 

Alergeny: (1)(3)(6)(7)(9)(10)(13) 

Środa 

Śniadanie: Zupa mleczna, kolorowa kanapka( serek w plastrach 

śmietankowy, wędlina, masło, pieczywo mieszane, bagietka, ogórek, 

pomidor), herbata z cytryna 

Alergeny: (1)(3)(6)(7) 

II śniadanie: chrupki kukurydziane, owoc 



Obiad: Zupa szpinakowa z jajkiem, ziemniakami i śmietaną, roladki z 

pieca z koperkiem, ryż na sypko ,pomidor z cebulką i jogurtem, 

Alergeny: (1)(3)(6)(7)(9)(10) 

 

Czwartek 

Śniadanie: Zupa mleczna z płatkami ryżowymi, kolorowa kanapka ( 

pieczywo mieszane, bagietka, masło, wędlina, rzodkiewka, ogórek 

zielony) 

Alergeny: (1)(6)(7) 

II śniadanie: galaretka owocowa 

Obiad: Zupa pieczarkowa z makaronem, gołąbki w sosie 

pomidorowym, ziemniaki, lemoniada owocowa, arbuz 

Alergeny: (1)(6)(7)(9)(10) 

Piątek 

Śniadanie: Herbata owocowa z miodem, paprykarz, ser żółty, ogórek, 

sałata, pieczywo mieszane, bagietka, masło 

Alergeny: (1)(2)(4)(7)(14) 

II śniadanie: serek  

Alergeny: (7) 

Obiad: Zupa barszcz ukraiński, porcja ryby z patelni, surówka z 

sałaty lodowej i rzodkiewki z sosem ogrodowym, kompot owocowy 

Alergeny: (1)(2)(3)(4)(7)(10)(14) 

 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

jadłospisie 



 


