
 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA  od 13.03 do 17.03.17 Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa 

  

 

II Danie 

 

Owoc 

Poniedziałek 

13.03.2017 

Płatki Kukurydziane na 

mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, 

mąka żytnia, mąka orkiszowa) 60g, 

masło prawdziwe(mleko) 15g,  

Szynka drobiowa (gorczyca, seler) 20g, 

Pomidor, szczypior, Herbata 

różana(200ml 

Ciasto z owocami 

(wyrób własny) 

(mąka pszenna, jaja, 

mleko) 50g 

Paluszki z sezamem 

35g 

Herbata z gruszki i 

melisy 200ml 

Zupa Koperkowa z 

ryżem 250 ml) 

 

 

Makaron z serem białym i polewą owocową 

150g (mąka pszenna, jaja, mleko) Surówka z 

selera i jabłka z rodzynkami  i jogurtem 

naturalnym 40g  

Surówka z marchewki  i jabłka,i soku z cytryny 

40g    

Kompot  (200ml) 

 

 

 

Jabłko 1 szt 

 

Wtorek 

14.03.17. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g, 

masło(mleko) 15g  

jajko gotowane (jaja) 20g,sałata lodowa, 

ogórek zielony10g , rzodkiewka  Herbata 

wieloowocowa (200ml) 

Kisiel  owocowy z 

brzoskwinią 80g  
 

Rogal z masłem (mąka 

pszenna, jaja, mleko) 

Herbata z mięty i 

jabłka200ml 

Zupa żurek z 

ziemniakami i 

(mleko) (250ml) 
 

Zraz drobiowo-wieprzowy w sosie pieczarkowym 

60/30g  (mąka pszenna, jaja, mleko) 

Kasza jęczmienna (jęczmień)100g 

Surówka z buraczków, jabłka,  

oliwy i pietruszki 40g  

Surówka białej kapusty, marchewki, koperku, ogórka 

zielonego i oliwy40g  Kompot (200ml) 

 

 

 

Śliwka  1 

szt 

 

 

Środa 

15.03.17. 

Płatki jęczmienne na mleku 200ml 

(mleko) 

pieczywo orkiszowe(mąka pszenna, 

mąka żytnia 60g, masło(mleko )15g, Ser 

żółty(mleko) 20g pomidor, szczypior10g 

sałata zielona,  herbata z rumianku 

(200ml) 

Kefir z owocami i 

otrębami 80g 

Biszkopty 3 szt(jaja, 

mąka pszenna, 

mleko) 

Chleb ryżowy z 

masłem 

Sok z jabłek 200ml 

Zupa Fasolowa z 

białej fasoli, z 

zieleniną 

250ml  

 

Filet drobiowy w panierce kukurydzianej(mąka 

pszenna, jaja) 60g 

Ziemniaki 100g 

Marchewka z groszkiem i tymiankiem , na 

parze 40g 

Surówka z kapusty pekińskiej po hawajsku z 

ananasem i ziołami prowansalskimi 40g 

Kompot 200ml 

 

 

Mandarynka 

1 szt 

 

Czwartek 

16.03.17. 

 

Kawa Inka na mleku(żyto, 

mleko)(200ml)  Pieczywo pszenno-żytnie 

(mąka pszenna, mąka żytnia )60g, 

masło15g wędlina wieprzowa 20g 

(gorczyca, seler) pomidor 10g, szczypior 

do posypania, rzodkiewka 

 

  

owsianka  na mleku z 

suszonymi śliwkami, 

morelami i 

cynamonem(80g) 

(mleko) 

Bułeczka maślana 

Herbata miętowo-

jabłkowa200ml 

 

Zupa Ogórkowa z 

ryżem i 

koperkiem250ml 
 

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym własnego 

wyrobu(100/80g)(mąka pszenna, jaja, mleko) 

Surówka z kapusty czerwonej, jabłka, ogórka 

konserwowego, oliwy i natki pietruszki40g  

Kalafior gotowany na parze 40g  

Kompot 200ml 

 

 

 

Gruszka 1 

szt 

 

 

 

Piątek 

17.03.17. 

 

Płatki zbożowe na mleku(mleko, żyto, 

owies, pszenica)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta  z tuńczyka i 

pomidorów(wyrób własny)(jaja) 20g, 

papryka czerwona 10g, ogórek zielony  

Herbata ziołowa 200ml 

Smoothie żółte z banana, 

brzoskwini, ananasa, 

mandarynki i 

pomarańcza  

Chleb kukurydziany z 

masłem 

 

Zupa Rosół z 

makaronem 

jajecznym , natką 

pietruszki i siekaną 

marchewką (jaja, 

mąka pszenna) 

250ml  

 

Kotlet z ryby Mintaj, w sosie warzywnym 60g 

Ryż jaśminowy 100g 

Surówka z białej kapusty, kukurydzy, papryki 

czerwonej, marchewki, koperku i oliwy 40g 

Fasolka szparagowa, gotowana na parze z 

bazylią 40g 

Kompot  200ml 

 

 

Kiwi 

1szt 

 

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

 



 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA    od 20.03. do 24.03.17.- Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa  

 

II Danie 

 

Owoc 

 

Poniedziałek  

20.03.17. 

Płatki orkiszowe na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

prawdziwe(mleko) 15g,  

Twaróg z ziołami (mleko) 20g Pomidor, 

szczypior, Herbata różana(200ml 

Bułka grahamka z 

masłem, pasztetem 

drobiowym, ogórkiem 

kiszonym, papryką 

czerwoną, sałatą i 

koperkiem 

Herbata z melisy i 

gruszki 200ml 

Zupa szczawiowa z 

ryżem i jajkiem 

(mleko, jaja,  ) 
(250ml) 
 

 

Strogonow drobiowy z pieczarkami i 

pomidorami 60g (śladowo mąka pszenna, 

mleko)  Kasza gryczana 100g    

Groszek z kukurydzą i koperkiem, na 

parze(40g) Surówka po szwedzku, z białej 

kapusty, ogórka, czerwonej papryki i sosu 

winegret 40g   Kompot  (200ml) 

 

 

 

Jabłko 1 szt 

 

Wtorek 

21.03.17. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g,  

masło(mleko) 15g  

Pasta z fasoli ,zielonego groszku i sera 

żółtego20g,sałata lodowa, papryka 

czerwona10g, szczypior  Herbata 

wieloowocowa (200ml) 

Budyń waniliowy z 

rodzynkami i sokiem 

malinowym 80g 

(mleko)  

Wafle ryżowe z 

masłem i miodem 

Herbata ziołowa z 

pomarańczą 200ml 

Zupa 

wielowarzywna, z 

zieleniną (mleko, 

śladowo mąka 

pszenna)250ml  
 

 

Kotlet schabowy 60g(mąka pszenna, jaja) 

Ziemniaki 100g 

Biała kapusta na ciepło z natka 

pietruszki40g   

 Surówka z marchewki , selera soku z 

cytryny i nasion słonecznika 40g     

Kompot  200ml 

 

 

 

Kiwi 1szt 

 

 

Środa 

22.03.17. 

 

Płatki żytnie  z orzechami na 

mleku(mleko, żyto)(200ml) pieczywo 

żytnie(mąka żytnia 60g, masło(mleko 

)15g, szynka wieprzowa 

pieczona(gorczyca,seler, śladowo soja i 

seler) 20g pomidor, szczypior10g,herbata 

z cytryną  (200ml) 

Sałatka owocowa z 

wiórkami kokosowymi 

80g 

Rogal z makiem i 

masłem 

Herbata malinowa z 

aronią 200m 

Zupa Kapuśniak z 

kiszonej kapusty 

250ml)  

 

 

Makaron świderki z sosem mięsno-

warzywnym( mięso drobiowo-wieprzowe) 

(mąka pszenna) (100/60  

Surówka z Buraczków, marchewki, chrzanu 

i ogórka konserwowego  40g  

Surówka z kapusty pekińskiej, kukurydzy, 

marchewki, pietruszki i oliwy 40g 

Kompot 200ml  

 

 

Mandarynka 1 

szt 

 

Czwartek 

23.03.17. 

 

STÓŁ SZWEDZKI 

Herbata z owoców leśnych 200ml 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g 

ser żółty 10g, Ogórek kiszony(10g), 

szynkadrobiowa(10g), dżem 

truskawkowy10g, sałatka jarzynowa20g 

pomidor, kiełki, sałata 

Jabłka prażone z 

ryżem 80g  

 

Bułeczka drożdżowa z 

masłem (mleko) 

Herbata z cytrusów 

200ml 

Zupa Kalafiorowa z 

zieleniną(mleko) 

250ml) 

 

Filet z Dorsza 60g (mąka pszenna, jaja)   

Ziemniaki 100g 

Surówka z kiszonej kapusty, szczypiorku, 

marchewki, kminku i oliwy 40g 

Brokuły z marchewką, kukurydzą i 

rozmarynem, gotowane na parze 40g    

Kompot  200ml 

 

 

Śliwka 1 szt 

 

 

Piątek 

24.03.17. 

 

Płatki zbożowe na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta  jajeczna (jaja) 20g, 

papryka czerwona 10g, ogórek zielony  

Herbata ziołowa 200ml 

Kisiel Truskawkowy z 

tartym jabłkiem i 

plasterkami banana 

80g 

Herbatniki 35g 

Herbata z dzikiej róży 

200ml 

Zupa Barszcz 

czerwony z 

majerankiem i 

ziemniakami  250ml  

 

 

Naleśniki z serem białym i polewą 

jogurtową140g/60g(mleko, mąka pszenna, 

jaja) Surówka z marchewki, brzoskwini i 

pestek dyni 40g 

Surówka z selera, jabłka i rodzynek 40g 

Kompot  200ml 

 

 

Pomarańcza 

1szt 

 

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

 


