
 JADŁOSPIS    9.03 – 13.03 Smaczna jedenastka  
 Drugie śniadanie  (przedszkole) Obiad Podwieczorek 

 
PONIEDZIAŁEK  

 

KANAPKI W RÓŻNYCH ODSŁONACH: 
 

Wybór pieczywa (pszenno – żytnie, razowe), szynka 
drobiowa, wieprzowa, ser żółty, krojone warzywa ( ogórek 
zielony, pomidor, papryka, rzodkiewka), masło 82 %. 
Alergen – gluten, mleko. 
 
 

HERBATA OWOCOWA: 
Napar z czarnej herbaty owocowej 

KAKAO: 
Mleko, kakao. 

 

ZUPA OGÓRKOWA Z RYŻEM 

I KOPERKIEM: 
 
Włoszczyzna, wywar drobiowy, ogórek kiszony, ryż, 
koperek 
Alergen – seler. 

PYZY Z MIĘSEM: 

 
Ser, mąka, jajko, mięso, celubla. 
Alergen – gluten, jajko 
 

WODA Z CYTRYNĄ, POMARAŃCZĄ ,MIĘTĄ 
 

 

 

 

 

OWOC 

SEZONOWY 

 
WTOREK 

 

PŁATKI Z MLEKIEM , MUSSLI: 

 
Płatki kukurydziane, mussli, mleko. 
Wybór pieczywa (pszenno – żytnie, razowe), dżem 
niskosłodzony, masło 82 %. 
Alergen – gluten, mleko. 

 

HERBATA Z CYTRYNĄ: 
Napar z czarnej herbaty, cytryna, miód. 
 

 

ZUPA KALAFIOROWA Z ZIEMIAKAMI: 

 
Włoszczyzna, seler, wywar drobiowy, kalafior, natka 
pietruszki, ziemniaki. 
Alergen – seler, gluten. 

MAKARON ZE SZPINAKIEM, 

KURCZAKIEM, SERKIEM MASCARPONE: 

 
Duszona pierś kurczaka, szpinak, cebula, serek mascarpone, 
makaron. 
Alergen – jajko, gluten. 

KOMPOT 

 

 

 

 

 

 
ŚRODA 

 

KIEŁBASKI  NA CIEPŁO: 

 
Parówka, ketchup, wybór pieczywa (pszenno – żytnie, 
razowe), krojone warzywa ( ogórek zielony, pomidor, 
papryka, rzodkiewka) , masło 82 %. 
Alergen – gluten. 

 

 

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM: 
 
Włoszczyzna, seler, wywar drobiowy, koncentrat 
pomidorowy, śmietana, makaron nitki, lubczyk.  
Alergen – seler 
 

RYBA, PUREE ZIEMNIACZANE, SURÓWKA 

 

 

 

 

 



HERBATA OWOCOWA: 
Napar z czarnej herbaty malinowej. 

KAKAO: 
Mleko, kakao. 

WITAMINKA: 
Pieczona ryba, bułka tarta, jajko,, ziemniaki ,kapusta 
kiszona, marchew. 
Alergen – gluten, jajko, ryba. 

WODA Z CYTRYNĄ, POMARAŃCZĄ ,MIĘTĄ 

 
CZWARTEK 

 

BIAŁY SEREK Z RZODKIEWKĄ: 

 
Biały ser, wybór pieczywa (pszenno – żytnie, razowe), 
krojone warzywa ( ogórek zielony, pomidor, papryka, 
rzodkiewka) , masło 82 %. 
Alergen – gluten. 
 

HERBATA Z CYTRYNĄ: 

 
Napar z czarnej herbaty, cytryna, miód 

KAWA ZBOŻOWA: 
Kawa inka, mleko. 

 

KRUPNIK Z KASZĄ JĘCZMIENNĄ: 

 
Włoszczyzna, seler, wywar drobiowy, kasza jęczmienna, 
natka pietruszki. 
Alergen – seler, gluten. 
 

PULPECIKI  W SOSIE POMIDOROWYM, 

KASZA JĘCZMIENNA: 

 
Mięso mieszane wołowo – wieprzowe, śmietana, mąka, 
pomidory, masło, kasza jęczmienna. 
 

WODA Z CYTRYNĄ, POMARAŃCZĄ ,MIĘTĄ 

 

 

 

 

OWOC 

 

 

 
PIĄTEK 

 

JAJECZNICA: 
 

Wybór pieczywa (pszenno – żytnie, razowe), jajko,, krojone 
warzywa ( ogórek zielony, pomidor, papryka, rzodkiewka), 
masło 82 %. 
Alergen – gluten, mleko, jajko.. 

 

HERBATA Z CYTRYNĄ: 
Napar z czarnej herbaty, cytryna, miód 

KAWA ZBOŻOWA: 
Kawa inka, mleko. 

 

BARSZCZ UKRAIŃSKI: 

 
Włoszczyzna, wywar drobiowy, buraki, ziemniaki, 
śmietana. 
Alergen – seler, mleko. 

NALEŚNIKI Z BIAŁYM SEREM: 

 
Mąka, jajko, mleko, biały ser. 

Alergen – gluten, mleko, jajko. 

KOMPOT 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzieci mają dostęp do kącika kanapkowego, wody z cytryną przez cały dzień. 

 Codziennie otrzymują przekąski owocowe lub warzywne między śniadaniem, a obiadem. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie związanych z dostępnością używanych produktów. 

Smacznego!!! 


