
 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA   od 12.09 do 16.09.16Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa 

  

 

II Danie 

 

Owoc/warzywo 

 

Poniedziałek  

12.09.16. 

 Płatki owsiane na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

prawdziwe(mleko) 15g,  

serek biały kanapkowy,  Pomidor , 

szczypior,rzodkiewka 

Herbata różana(200ml) 

 

Kisiel truskawkowy 

(własnego wyrobu) z tartym 

jabłkiem (śladowo mąka 

pszenna) bez cukru 

 

Paluszki z makiem 

 

 

 

 

Zupa Brokułowa z ryżem i 

natką pietruszki 250ml) 

 

Makaron po bolońsku (150g 

Makaronu  /80g sosu bolońskiego) 

(mąka pszenna, jaja, seler) 

Kompot (200ml) 

 

 

 

 

Jabłko 1 szt 

 

Wtorek 

13.09.16. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g,  masło(mleko) 

15g  

Ser żółty, sałata lodowa, ogórek kiszony 10g 

rzodkiewka, szczypior 

Herbata wieloowocowa (200ml) 

 

 

Chałka z masłem i miodem 

 

Herbata ziołowo-owocowa 

200 ml  

 

 

Zupa Żurek z jajkiem i 

zieleniną (mleko, seler) 

250ml) 

Kotlet schabowy  (mąka pszenna, 

jaja, sezam) 60g 

Ziemniaki 100g 

Surówka z białej kapusty, 

marchewki, kukurydzy, ziół i 

oliwy40g 

Warzywa gotowane na parze40g 

Kompot (200ml) 

 

 

 

Śliwka  1 szt 

 

 

Środa 

14.09.16. 

Płatki wielozbożowe  na mleku 200ml 

(mleko) 

pieczywo orkiszowe(mąka pszenna, mąka 

żytnia 60g, masło(mleko )15g, szynka 

drobiowa z kurczaka ( seler, gorczyca, soja, 

gluten) 20g  pomidor, szczypior10g 

sałata zielona,  herbata z rumianku (200ml) 

 

 

 

Kefir owocowy 80g 

 

Babka piaskowa bez cukru 

(własnego wyrobu) 

Zupa wielowarzywna z 

zielonym groszkiem 

,Kalafiorem, fasolką 

szparagową  i zieleniną 

(seler)250ml 

Filet z ryby (wyrób własny) z sosem  

porowo-śmietanowym (60g) 

Ryż długoziarnisty 100g 

Surówka z marchewki , jabłka i 

imbiru 40g 

Surówka z kapusty pekińskiej, z 

ogórkiem ziołami , szczypiorkiem i 

oliwą  40g 

Kompot 200ml 

Nektarynka 1 szt 

 

Czwartek 

15.09.16. 

 

Kawa Inka na mleku(żyto, mleko)(200ml)  

Pieczywo pszenno-żytnie (mąka pszenna, 

mąka żytnia )60g, masło15g jajko 

gotowane w sosie koperkowym 20g, 

pomidor 10g, szczypior do posypania, 

rzodkiewka 

  

 

Bułeczka maślana 

 

Suszone morele  

 

Herbata Malinowa 200ml 

 

 

 

 

Zupa Rosół drobiowy z 

makaronem , marchewką i 

natką pietruszki(mąka 

pszenna, jaja)250ml) 

 

Zraz z wieprzowy 60g) (mąka 

pszenna, jaja )  

 Kasza gryczana 100g 

Surówka z buraczków, jabłka i 

oliwy 40g   

Mizeria z jogurtem naturalnym 

koperkiem i szczypiorkiem 40g 

Kompot 200ml 

 

 

 

Arbuz 100g 

 

 

 

Piątek 

16.09.16. 

 

Płatki żytnie  na mleku(mleko)(200ml) 

Bułka grahamka mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta ryba z tuńczyka (wyrób 

własny)15g, papryka czerwona 10g, ogórek 

zielony  

Herbata ziołowa 200ml 

 

 

Smoothe zielone, owocowo-

warzywne (jabłko, ogórek, 

szpinak, jarmuż, banan, 

pestki dyni) 

Rogalik z makiem i masłem 

 

 

Zupa krupnik z zieleniną i 

kaszą jęczmienną(seler)  

250ml 

 

 

Pierogi ruskie z cebulką i tłuszczem 

(130/40g)(mąka pszenna, jaja, 

mleko) 

Surówka z marchewki i chrzanu40g) 

Kalafior gotowany na parze 40g   

Kompot 200ml 

 

 

 

Brzoskwinia  1 szt  

 
UWAGA !   Wytłuszczone zostały produkty i substancje zawierające alergeny lub powodujące reakcje alergiczne 
Zastrzegamy sobie drobne zmiany w jadłospisie 



 

 

 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA    od 19.09. do 23.09.16. Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa 

  

 

II Danie 

 

Owoc/warzywo 

 

Poniedziałek  

19.09.16. 

Owsianka z cynamonem na 

mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

prawdziwe(mleko) 15g,  

Pasztet drobiowy,  Pomidor , 

szczypior,rzodkiewka 

Herbata różana(200ml) 

 

Bułka kajzerka  z masłem, 

serkiem kanapkowym, 

sałatą, rzodkiewką i 

pomidorem 

Herbata z melisy i gruszki 

200ml 

 

 

Zupa Pieczarkowa   z 

makaronem (pszenica 

seler) (250ml)  

 

Naleśniki z białym serem (150g) 

Polewa jogurtowo-waniliowa (60g) 

(mleko) 

Kompot 200ml 

 

 

 

Winogron 100g 

 

Wtorek 

20.09.16. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g,  masło(mleko) 

15g  

Twaróg chydy z ziołami  20g  papryka 

czerwona, ogórek , sałata 

Herbata wieloowocowa (200ml) 

 

 

 

Budyń malinowy  (mleko) 

Rogal maślany z masłem 

 

 

Zupa szczawiowa z 

ziemniakami i natką 

pietruszki(seler, 

mleko)250ml) 

 

Potrawka z łopatki wieprzowej z 

czerwoną fasola i słodką papryką 

(60g) 

Kasza pęczak 100g (pszenica) 

Surówka szwedzka z białej kapusty, 

ogórka, papryki przypraw i ziół 40g 

Groszek gotowany na parze 40g 

Kompot 200ml 

 

 

 

jabłko  1 szt 

 

 

Środa 

21.09.16. 

 

Płatki ryżowe na mleku(mleko)(200ml) 

pieczywo żytnie(mąka pszenna, mąka 

żytnia 60g, masło(mleko )15g,szynka 

wieprzowa 20g 

pomidor, szczypior10g, rzodkiewka, 

herbata z cytryną  (200ml) 

 

 

Kasza jaglana  na mleku z 

orzechami, rodzynkami  i 

miodem (mleko, pszenica) 

Kruche ciasteczka z ziarnem 

 

Zupa wielowarzywna z 

brokułami, marchewką  i 
kalafiorem (seler, mąka 

pszenna)  250ml) 
 

Filet drobiowy 60/30g) 
Ryż z curry 100g 

 Surówka z kapusty pekińskiej po 

hawajsku z ananasem, brzoskwinią i 
ziołami 40g 

Marchewka gotowana na parze 40g 

 
Kompot 200ml  

 

Śliwka  1 szt 

 

Czwartek 

22.09.16. 

 

STÓŁ SZWEDZKI 

Herbata z owoców leśnych 200ml 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g 

Serek almette jogurtowy10g 
Ogórek kiszony, (10g), wędlina drobiowa (10g), 

jajecznica ze szczypiorkiem i serem żółtym 15g,  

dżem truskawkowy10g pomidor, kiełki 

,rzodkiewka 

 
 

Bułka grahamka z  żółtym serem 

, ogórkiem i rzodkiewką 
Herbata z cytryną i miodem 

200ml 

 
 

 
Zupa Barszcz czerwony z 

ziemniakami i majerankiem 

(seler)(250ml) 
 

 
Kluski ziemniaczane z sosem 

pieczeniowym (130g klusek, 60g sosu) 
 Surówka wiosenna z wielu tartych 

warzyw, z ziołami, nasionami 

słonecznika i oliwą 40g 

Surówka z selera, jabłka i rodzynek 40g 

Kompot  200ml 

 

 

 

Arbuz  100g 

 

 

Piątek 

23.09.16. 

 

Płatki kukurydziane na 

mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta jajeczna ze 

szczypiorkiem (wyrób własny)15g, papryka 

czerwona 10g, ogórek zielony  

Herbata ziołowa 200ml 

 

 

Smoothe pomarańczowe  

owocowo - warzywne 

(banan, pomarańcza, 

gruszka, marchewka) 

Bagietka z masłem. 

 

 

Zupa Pomidorowa z 

ryżem białym i świeżym 

koperkiem (mleko, seler) 

250ml 

Kotlet z ryby Mintaj (wyrób własny) 

(mąka pszenna, jaja) 60g 
Ziemniaki 100g 

Surówka z kapusty kiszonej, marchewki, 

szczypiorku i kminku  40g 
Zielona fasolka szparagowa gotowana na 

parze 40g 

Kompot 200ml  

 

 

 

Brzoskwinia 1 szt 

 

UWAGA !   Wytłuszczone zostały produkty i substancje zawierające alergeny lub powodujące reakcje alergiczne 
Zastrzegamy sobie drobne zmiany w jadłospisie 



 

 


