
 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA  od 24.10 do 28.10.16 Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa 

  

 

II Danie 

 

Owoc 

 

Poniedziałek  

24.10.16. 

 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 z 

plasterkami banana(śladowo 

mąka pszenna) bez cukru 

 

Bułka z masłem 

Herbata malinowa 

 

Zupa koperkowa na 

bulionie warzywnym, z 

porą i 

ryżem(seler)(250ml) 

 

 

Makaron z serem białym i polewą jogurtową 

(120g makaronu, 30g sera, 40g polewy) 

Surówka z marchewki, selera i pestek dyni 

40g 

Surówka z selera, kapusty białej, jabłka, natki 

pietruszki i majeranku 40g   

Kompot (200ml) 

 

 

 

Jabłko 1 szt 

 

Wtorek 

25.10.16. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

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

15g  

jajko gotowane 20g,sałata lodowa, ogórek 

zielony  10g rzodkiewka, szczypior 

Herbata wieloowocowa (200ml) 

Chlebek 

kukurydziany(śladowo 

mąka pszenna) z 

masłem(mleko) .Jogurt 

naturalny z miodem i 

brzoskwinią. 

Herbata z rumiankowa  

200 ml  

 

Zupa ogórkowa z 

koperkiem i ziemniakami  

(seler, mleko) 250ml) 

 

 

Zraz grubo mielony z mięsa wieprzowego z 

sosem (mąka pszenna, jaja) 60g 

Kasza jęczmienna(jęczmień) 100g 

Biała kapusta na ciepło z kminkiem  40g 

Surówka z marchewki, jabłka i mandarynki 

40g  

 Kompot (200ml) 

 

 

 

Śliwka  1 szt 

 

 

Środa 

26.10.16. 

Płatki wielozbożowe  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) 

 

Sałatka owocowa z 

wiórkami kokosowymi  

 

Rogal z makiem i masłem   

(mąka pszenna, jaja, seler) 

 

Zupa Grochowa, z 

cieciorką i tymiankiem 

(seler, śladowo 

soja)250ml 

 

 

Filet rybny w sezamie 60g (mąka pszenna, 

jaja, śladowo mleko) 

Ziemniaki 100g 

Surówka z kapusty kiszonej, szczypiorku, 

marchewki, pietruszki  i oliwy 40g 

Kalafior gotowany na parze 40g  

Kompot 200ml 

Mandarynka 1 

szt 

 

Czwartek 

27.10.16. 

 

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

Pieczywo pszenno-żytnie (mąka pszenna, 

mąka żytnia )60g, masło15g ser żółty 20g, 

pomidor 10g, szczypior do posypania, 

rzodkiewka 

  

 

 

Racuszki z jabłkiem. 

  

Herbata koperkowa 200 ml 

 

 

Zupa Żurek z 

ziemniakami i 

jajkiem(seler, śladowo 

mleko, jaja)250ml) 

 

 

 

 

Udko pieczone z kurczaka w ziołach( 

prowansalskie i bazylia) ( śladowo seler)60g  

 Ziemniaki 100g 

Surówka z buraczków, jabłka i oliwy 40g   

Surówka z kapusty pekińskiej z marchewką, 

ogórkiem, kukurydzą, majerankiem i 

koperkiem 40g 

Kompot  200ml 

 

 

 

Arbuz 100g 

 

 

 

Piątek 

28.10.16. 

 

Płatki żytnie  na mleku(mleko)(200ml) 

Bułka grahamka mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

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

własny)15g, papryka czerwona 10g, ogórek 

zielony  

Herbata ziołowa 200ml 

 

Smoothe żółte 

(mandareynka, banan, 

mango, brzoskwinia imbir) 
 

Ciasto drożdżowe z 

owocami  (wyrób własny)( 

mąka pszenna, jaja, mleko) 

Zupa Grysikowa z kaszą 

manną i natką 

pietruszki(seler, pszenica)  

250ml 

 

 

 

Warzywa duszone w łagodnym sosie curry, z 

czerwoną fasolą (seler, śladowo mleko i mąka 

pszenna) 60g 

Ryż długoziarnisty 100g 

Surówka z marchewki, jabłka i rodzynek 40g) 

groszek zielony, gotowany na pasze  

z oliwą i oregano 40g    

Kompot  200ml 

 

 

 

Winogron 

100g 

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

 

 



 

 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA    od 31.10. do 04.11.16. Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa 

  

 

II Danie 

 

Owoc 

 

Poniedziałek  

31.10.16. 

Płatki zbożowe  na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

prawdziwe(mleko) 15g,  

Pasztet drobiowy własnego wyrobu,  

Pomidor , szczypior,rzodkiewka 

Herbata różana(200ml) 

 

Budyń śmietankowy z 

kruszonymi orzechami 

(mleko, orzechy, śladowo 

mąka pszenna) 

 

Bułeczka maślana 

Herbata ziołowa 200 ml. 

 

Zupa pomidorowa z 

makaronem i koperkiem 

(mąka pszenna, seler, 

mleko, jaja) (250ml)  

 

 

Potrawka półmięsna, z warzywami, 

kukurydzą, ciecierzycą i łopatką wieprzową 

(mleko, śladowo mąka pszenna, seler) 

60g 

Kasza perłowa  (jęczmień)100g 

Surówka szwedzka z białej kapusty, 

ogórka, czerwonej papryki i oliwy 40g 

Surówka z białej rzodkwi z marchewką i 

jabłkiem 40g  Kompot  200ml 

 

 

 

jabłko 

 

Wtorek 

01.11.16. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Środa 

02.11.16. 

 

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) 

 

Ciasteczka wielozbożowe 

(pszenica, żyto, jęczmień, 

jaja, orzechy, soja) 

Kanapka z masłem, serem 

żółtym, papryką i 

szczypiorkiem 

Herbata z owoców leśnych z 

miodem 200ml 

Zupa Barszcz czerwony z 

ziemniakami i 

majerankiem (seler, 

mleko)  250ml) 

 

 

 

Kluski leniwe z bułką tartą i masłem 

klarowanym(130g /40g)(mąka pszenna, 

jaja, mleko) 
Surówka z marchewki, jabłka i imbiru 40g 

Surówka z kapusty pekińskiej po hawajsku, 

z ananasem i brzoskwinią 40g 

Kompot 200ml  

Śliwka  1 szt 

 

Czwartek 

03.11.16. 

 

STÓŁ SZWEDZKI 

Herbata z owoców leśnych 200ml 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g 

Serek  kanapkowy z rzodkiewką10g 
Ogórek kiszony, (10g), wędlina drobiowa (10g), 

serek wiejski, dżem truskawkowy10g 

pomidor, kiełki, sałata 

 

 

Ryż na mleku z orzechami , 

otrębami i owocami (mleko, 

pszenica, orzech 
chleb ryżowy z masłem 

Herbata miętowa 200 ml 

 

 

Zupa fasolowa z natką 

pietruszki(seler)(250ml) 

 

 

 

Klopsy wieprzowo-drobiowe z sosem 

koperkowym (mąka pszenna, śladowo 

seler i jaja)60/30g 

Kasza pęczak(pszenica)100g 

 Surówka z kapusty czerwonej, z ogórkiem, 

marchewką, jabłkiem i oliwą 40g 

Brukselka na parze z ziołami 

prowansalskimi 40g  Kompot 200ml 

 

 

 

Winogron  100g 

 

 

Piątek 

04.11.16. 

 

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 

 

Ciasto dyniowo – 

marchewkowe własnego 

wyrobu. 

Herbata z imbirem i miodem  

200ml  

 

 

 

 

Zupa szczawiowa z ryżem  

i zieleniną 250ml  

 

Ryba Mintaj w warzywach po grecku, z 

goździkami i gałką muszkatołową( seler, 

śladowo jaja, mąka pszenna, soja) 60/30g 

Ziemniaki 100g 

Surówka z kapusty pekińskiej, z 

marchewką, jabłkiem, rozmarynem, 

nasionami słonecznika i oliwą 40g 

Fasolka szparagowa na parze z oliwą i 

bazylią 40g   Kompot  200ml 

 

 

Pomarańcza 1 szt 

 

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

 


