
 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA  od 21.11 do 25.11.16 Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa 

  

 

II Danie 

 

Owoc 

 

Poniedziałek  

21.11.16. 

Płatki Kukurydziane na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

prawdziwe(mleko) 15g,  

Twaróg kanapkowy ze 

szczypiorkiem(mleko)20g,  Pomidor, 

szczypior, Herbata różana(200ml) 

 

Bułka z masłem , szynką 

drobiową i ogórkiem. 

Herbata z melisy i 

pomarańczy 200ml 

 
Zupa koperkowa z 

ryżem )(250ml) 

 

 

Gulasz mięsno-warzywny, kasza jęczmienna. 

Surówka z tartej marchewki i jabłka(40g) 

Fasolka szparagowa gotowana na parze 40g 

 Kompot  (200ml) 

 

 

 

Jabłko 1 szt 

 

Wtorek 

22.11.16. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g, 

masło(mleko) 15g  

pasta pomidorowa z oregano (wyrób 

własny)(jaja, seler)20,sałata lodowa, ogórek 

zielony10g ,  Herbata wieloowocowa (200ml) 

Ciasto drożdżowe z 

owocami (wyrób 

własny)(mąka pszenna, 

jaja, mleko, śladowo 

orzechy)  
 

Herbata z rumiankowa z 

miodem  200ml 

 

 

Zupa Żurek z 

zieleniną (seler,mąka 

pszenna, mleko) 
250ml) 

 

 

Stek siekany ( śladowo mąka pszenna, jaja) 60g 

Ziemniaki 100g 

Surówka z buraczków, jabłka, cebuli i oliwy40g 

Groszek z bazylią, gotowany na parze 40g   

Kompot (200ml) 

 

 

 

Śliwka  1 szt 

 

 

Środa 

23.11.16. 

Płatki owsiane na mleku 200ml (mleko) 

pieczywo orkiszowe(mąka pszenna, mąka 

żytnia 60g, masło(mleko )15g, szynka 

drobiowa  ( seler, gorczyca, soja, gluten) 20g  

pomidor, szczypior10g 

sałata zielona,  herbata z rumianku (200ml) 

Kefir owocowy z 

otrębami i orzechami 

80g(mleko) 

Suszone morele  

 

Bułka żytnia z masłem 

Zupa  porowa z 

marchewką i natką 

pietruszki (seler, 

mleko)250ml 
 
 

 

Potrawka półmięsna z warzywami i czerwoną fasolą 

(śladowo mąka pszenna i seler) 60g 

Ryż biały długoziarnisty 100g 

Surówka z ogórków kiszonych, kukurydzy, cebuli i 

marchewki 40g 

Surówka z czerwonej kapusty , jabłka i oliwy 40g   

Kompot 200ml 

Mandarynka 

1 szt 

 

Czwartek 

24.11.16. 

 

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

Pieczywo pszenno-żytnie (mąka pszenna, 

mąka żytnia )60g, masło15g ser 

żółty(mleko)15g pomidor 10g, szczypior do 

posypania, rzodkiewka 
 
  

 

Sałatka owocowa z 

miodem  wiórkami 

kokosowymi 80g 

 

Chleb graham z masłem i 

miodem. 

Herbata cytrusowa z 

miodem 200ml 

 

Zupa Szczawiowa z 

jajkiem (seler, 

śladowo mleko, 

jaja)250ml) 

 

 

 

Kotlet z Ryby (Mąka pszenna, jaja, śladowo seler 

)60g  Ziemniaki 100g 

Surówka hawajska z kapusty pekińskiej, 

marchewki, natki pietruszki i ananasa40g   

Warzywa z tymiankiem, gotowane na parze40g  

Kompot  200ml 

 

 

 

Gruszka 1 szt 

 

 

 

Piątek 

25.11.16. 

 

Płatki orkiszowe na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

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

10g, pasta  z makreli (wyrób własny)20g,, 

papryka czerwona 10g, ogórek zielony  

Herbata ziołowa 200ml 

Ryż na mleku z jabłkami i 

cynamonem (80g) mleko) 
 

Rogal maślany. 

Herbata malinowa z 

aronią 200ml 

 

Zupa Bieszczadzka z 

kaszą jęczmienną i 

ziemniakami( 

zabielana 

śmietanką)(mąka 

pszenna, jęczmień, 

mleko, seler)250ml 

 

 

Kopytka ziemniaczane (100g)(śladowo mąka 

pszenna i  jaja) 
Sos pieczarkowy (mleko, mąka pszenna)60g 

Surówka z białej kapusty,  natki pietruszki, ogórka 

zielonego, oregano i oliwy40g 

Surówka z marchewki,kukurydzy  i nasion 

słonecznika40g  

Kompot200ml 

 

 

Pomarańcza  

1 szt 

 

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

 



 

 

 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA    od 28.11. do 02.12.16.Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa 

  

 

II Danie 

 

Owoc 

 

Poniedziałek  

28.11.16. 

Kasza manna  na mleku(mleko, 

pszenica)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

prawdziwe(mleko) 15g,  

Serek kanapkowy z ziołami i 

koperkiem(mleko) 20g  Pomidor 

,rzodkiewka  Herbata ziołowa (200ml) 

Budyń waniliowy z 

rodzynkami  (mleko,  

śladowo mąka pszenna) 

80g 

Bułeczka maślana  

 

Herbata z melisy i gruszki 

200ml 

 

Zupa Kapuśniak ze 

słodkiej kapusty z 

zieleniną(250ml)  

 

 

Strogonow z mięsa wieprzowego (mleko, 

śladowo mąka pszenna) 60g 

Makaron (mąka pszenna, jaja)100g 

Surówka z wielu tartych jarzyn z natką 

pietruszki i pestek dyni 40g 

Surówka z białej rzodkwi, jabłka i 

marchewki 40g 

Kompot 200ml 

 

 

 

jabłko 

 

Wtorek 

29.11.16. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g, 

masło(mleko) 15g  

wędlina wieprzowa 20g,sałata lodowa, 

ogórek zielony  10g , szczypior 

Herbata wieloowocowa (200ml) 

Racuszki z brzoskwinią 

posypane cukrem pudrem. 

 

Herbata z rumiankowa  

200 ml  

Zupa Jarzynowa z 

kalafiorem,fasolką i 

brokułami (seler, mleko)  

250ml 

 

 

 

Kotlet półmięsny z serem żółtym i 

warzywami  60g (mleko, śladowo mąka 

pszenna) 
Ziemniaki 100g 

Surówka z kapusty pekińskiej, z koperkiem, 

ziołami prowansalskimi , jabłkiem, 

słonecznikiem i sosem winegret 40g    

Buraczki na ciepło (śladowo mąka 

pszenna)40g   Kompot  200ml 

 

 

 

Gruszka   1 szt 

 

 

Środa 

30.11.16. 

 

Płatki kukurydziane z orzechami na 

mleku(mleko)(200ml) pieczywo 

żytnie(mąka pszenna, mąka żytnia 60g, 

masło(mleko )15g,szynka gotowana20g 

pomidor, szczypior10g, rzodkiewka, 

herbata z cytryną  (200ml) 

 

Kasza jaglana na mleku z 

bananem i suszonymi 

owocami 80g (mleko) 

Herbatniki zbożowe  
 

Herbata ziołowa z miodem 

200ml 

Zupa pomidorowa z 

ryżem i koperkiem  (seler, 

mleko)  250ml) 

 

 

 

Filet z ryby mintaj (wyrób własny)(mąka 

pszenna, jaja, mleko)60g 
Ziemniaki 100g 

Surówka z kapusty kiszonej, marchewki, 

szczypiorku, kminku i oliwy 40g 

Warzywa zielone, gotowane na parze, z 

majerankiem 40g 

Kompot 200ml  

Śliwka  1 szt 

 

Czwartek 

01.12.16. 

 

STÓŁ SZWEDZKI 

Herbata z owoców leśnych 200ml 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g 

ser żółty z ziołami (mleko)10g 

Ogórek kiszony, (10g), szynka z indyka10g), 

pasztet drobiowy (wyrób własny)10g, dżem 

truskawkowy10g pomidor, kiełki, sałata 

 

Kisiel pomarańczowy z 

tartym jabłkiem  

 

Rogal z makiem, masłem i 

miodem. 

 
Zupa Rosół z makaronem, 

siekaną marchewką i 

natką pietruszki (mąka 

pszenna, jaja)(250ml) 

 

 

Sztuka mięsa wieprzowego w sosie własnym 

60/30g 

Kasza  pęczak (pszenica) 100g 

Surówka szwedzka z białej kapusty , ogórka, 

papryki i oliwy 40g 

Surówka z kapusty czerwonej, z marchewką, 

jabłkiem i oliwą 40g  

Kompot  200ml 

 

 

 

Winogron  100g 

 

 

Piątek 

02.12.16. 

 

Płatki zbożowe na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta  jajeczna (wyrób 

własny)(jaja) 20g, papryka czerwona 10g, 

ogórek zielony  

Herbata z melisy 200ml 

Smoothie warzywno-

owocowe, ze szpinaku, 

jarmużu, pomidorów, 

papryki czerwonej, jabłek i 

kiwi 

 

Bułka grahamka z masłem 

 

Zupa Barszcz czerwony z 

zieleniną  250ml 

 

 

Pierogi ruskie z cebulką i tłuszczem 

(130/30g) 

Surówka z marchewki, jabłka i imbiru 40g 

Surówka z kapusty pekińskiej, brzoskwini i 

jogurtu naturalnego (mleko)40g 

Kompot  200ml 

 

 

Pomarańcza  

1 szt 

 

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

 


