
 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA  od 24.04 do 28.04.17 Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa  

 

II Danie 

 

Owoc 

Poniedziałek 

24.04.2017 

Płatki Kukurydziane na 

mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, 

mąka żytnia, mąka orkiszowa) 60g, 

masło prawdziwe(mleko) 15g,  

Twaróg ze szczypiorkiem (mleko) 20g, 

Pomidor, rzodkiewka, Herbata 

różana(200ml 

Placek drożdżowy (wyrób 

własny) (mąka pszenna, 

jaja, mleko) 50g 

 

Sałatka owocowa  

 

Herbata z mięty i gruszki  

200ml 

Zupa ogórkowa z 

ryżem i zieleniną 

250 ml)(mleko) 

 

 

Makaron spaghetti z sosem 

bolońskim(mięsno warzywnym) 100/80g  

(mąka pszenna, jaja) 

Surówka z białej kapusty, kukurydzy, 

marchewki natki pietruszki i oliwy 40g  

Marchewka z tymiankiem na parze 40g    

Kompot  (200ml) 

 

 

 

Jabłko 1 szt 

 

Wtorek 

25.04.17. 

Kawa inka  na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g, 

masło(mleko) 15g  

jajko gotowane z sosem koperkowym 

(jaja) 20g,sałata lodowa, ogórek 

zielony10g , rzodkiewka  Herbata 

wieloowocowa (200ml) 

 

Kisiel  wiśniowy z tartym 

jabłkiem 80g 

 

Rogalik maślany 

 

Herbata z cytryną i miodem 

200ml 

Zupa Barszcz 

biały (mleko, 

śladowo mąka 

pszenna, jaja) 

(250ml) 

 
 

 

Potrawka drobiowa  60g (mąka pszenna, jaja) 

Kasza pęczak (pszenica) 100g 

Kalafior gotowany na parze 40g 

Surówka z Marchewki, jabłka i pestek dyni 40g  

Kompot (200ml) 

 

 

 

pomarańcza  

1 szt 

 

 

Środa 

26.04.17. 

Płatki jęczmienne na mleku 200ml 

(mleko) 

pieczywo orkiszowe(mąka pszenna, 

mąka żytnia 60g, masło(mleko )15g, 

Szynka drobiowa(gorczyca, seler) 20g 

pomidor, szczypior10g 

sałata zielona,  herbata z rumianku 

(200ml) 

Deser z jogurtu, orzechów i 

owoców krojonych  80g 

(mleko, orzechy) 

 

Bułka kajzerka z masłem 

Herbata z owoców 

cytrusowych 200ml  

Zupa Kapuśniak 

ze słodkiej 

kapusty z 

koperkiem  

250ml  

 

 

Kotlet pół mięsny z jajkiem, jarzynami i 

łopatką wieprzową, grubo mieloną 60g  

(mleko, jaja, mąka pszenna)  

Ryż biały jaśminowy 100g 

Surówka z buraczków,  ogórka, jabłka i 

oliwy 40g 

Fasolka szparagowa gotowana parze 40g 

Kompot 200ml 

 

 

Jabłko  1 szt 

 

Czwartek 

27.04.17. 

 

Kakao na mleku(żyto, mleko)(200ml)  

Pieczywo pszenno-żytnie (mąka 

pszenna, mąka żytnia )60g z serem 

żółtym,  masło15g (gorczyca, seler) 

szczypior do posypania,  

 

  

Bułka grahamka  z masłem 

(mleko) i szynką drobiową. 

 

Herbata ziołowa z 

rumiankiem 200ml  

Zupa Grochowa z 

soczewicą i natką 

pietruszki 250ml 
 

 

Kotlet schabowy (60g) (mąka pszenna, 

jaja) Ziemniaki 100g 

Groszek z kukurydzą gotowane na parze 40g 

Surówka z kapusty pekińskiej, z 

rzodkiewką, szczypiorkiem i 

majonezem(śladowo jaja i gorczyca) 40g   

Kompot 200ml 

 

 

 

Kiwi 1 szt 

 

 

 

Piątek 

28.04.17. 

 

Płatki zbożowe na mleku(mleko, żyto, 

owies, pszenica)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta jajeczna (wyrób 

własny)(jaja, gorczyca) 35g, koperek do 

posypania Herbata ziołowa 200ml 

Smoothe zielone ze 

szpinaku, bananów, 

jarmużu, jabłka i kiwi  

 

Kruche ciasteczka z 

ziarnami  

Zupa Grysikowa z 

kaszą manną 

(pszenica) 250ml 

 

 

Filet z ryby Mintaj (mąka pszenna, jaja) 

60g 

Ziemniaki 100g 

Surówka z marchewki i ananasa 40g 

Surówka z białej kapusty, z ziołami,  

jabłkiem  i sosem winegret 40g 

Kompot  200ml 

 

 

Jablko  

1szt 

 

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

 

 



JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA    od 01.05. do 05.05.17 Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa  

 

II Danie 

 

Owoc 

 

Poniedziałek  

01.05.17. 

     

 

 

 

 

Wtorek 

02.05.17. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

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

15g  

Ser żółty 20g,sałata lodowa, papryka 

czerwona10g, szczypior  Herbata 

wieloowocowa (200ml) 

Rogalik z makiem i 

masłem  (mleko, mąka 

pszenna, jaja)  
Mix owoców ( jabłko, 

banan, gruszka) z 

jogurtem naturalnym 

(mleko) 

Herbata z melisy i 

pomarańczy 200ml 

Zupa 

Pomidorowa z 

Makaronem(ml

eko, jaja) 

250ml  
 

 

Gulasz z łopatki wieprzowej i czerwonej 

fasolki  60g(mąka pszenna) 

Kasza jęczmienna) (jęczmień)100g  

Surówka szwedzka z papryką czerwoną , 

ogórkiem konserwowym i ziołami 

prowansalskimi  40g 

Warzywa gotowane na parze 40g    Kompot  

200ml 

 

 

 

Banan 

 

 

Środa 

03.05.17. 

 

 

  

   

 

 

 

Czwartek 

04.05.17. 

 

STÓŁ SZWEDZKI 

Herbata z owoców leśnych 200ml 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g 

ser biały 10g, Ogórek kiszony(10g), szynka 

drobiowa(10g)jajecznica z serem żółtym i 

szczypiorkiem 20g 15g  pomidor, kiełki, 

sałata 

Budyń malinowy z 

sokiem owocowym 

80g(mleko, mąka 

pszenna) 

Bagietka z masłem i 

serem zółtym. 

Herbata rumiankowa z 

miodem 200ml  

Zupa z Krupnik 

z zieleniną 

(mleko, 

jęczmień ) 
250ml) 

 

 

Stek grubo siekany60g (mąka pszenna, jaja)    

Ziemniaki  100g 

Marchewka z groszkiem na parze  40g 

Surówka z czerwonej kapusty, z marchewką, 

jabłkiem, oliwą i ziarnami słonecznika  40g    

Kompot  200ml 

 

 

Jabłko  1 szt 

 

 

Piątek 

05.05.17. 

 

Płatki zbożowe na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta  z makreli  (wyrób 

własny)(jaja, gorczyca) 20g papryka czerwona 

10g, ogórek zielony  

Herbata ziołowa 200ml 

Koktajl bananowy z 

cynamonem (wyrób 

własny) 80g (mleko) 

 

Bułka pełnoziarnista z 

masłem. 

Herbata z pomarańczy i 

melisy 200 ml. 

Zupa Barszcz 

czerwony   

(mleko)250ml  

 

 

Kopytka ziemniaczane z sosem pieczarkowym 

120/60g (mleko, mąka pszenna, jaja) 

Surówka z kiszonej kapusty, marchewki, 

szczypiorku oliwy i kminku 40g 

Brokuł z kalafiorem i kukurydzą na parze 40g 

Kompot  200ml 

 

 

Kiwi  

1szt 

 

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


