
 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA  od 27.03 do 31.03.17 Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa 

  

 

II Danie 

 

Owoc 

Poniedziałek 

27.03.2017 

Płatki Kukurydziane na 

mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, 

mąka żytnia, mąka orkiszowa) 60g, 

masło prawdziwe(mleko) 15g,  

Serek biały, kanapkowy z rzodkiewką 

(mleko) 20g, Pomidor, szczypior, 

Herbata różana(200ml 

Ciasto drożdżowe (wyrób 

własny) (mąka pszenna, 

jaja, mleko) 50g 

Sałatka z banana, 

mandarynki jabłka 40g 

Herbata z mięty i gruszki 

200ml 

Zupa ogórkowa z 

ryżem 250 ml) 

 

 

Makaron spaghetti z sosem bolońskim 

(mięsno-pomidorowym) 100/80g(mąka 

pszenna, jaja) 
Surówka z białej kapusty, kukurydzy, 

marchewki i oliwy 40g  

Marchewka gotowana na parze 40g    

Kompot  (200ml) 

 

 

 

Jabłko 1 szt 

 

Wtorek 

28.03.17. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g, 

masło(mleko) 15g  

jajko gotowane (jaja)  z sosem 

jogurtowo-koperkowym20g,sałata 

lodowa, ogórek zielony10g , rzodkiewka  

Herbata wieloowocowa (200ml) 

Kisiel  wiśniowy z tartym 

jabłkiem 80g  

Orzechy  30g 

Biszkopty (mąka pszenna, 

mleko, jaja, śladowo 

orzechy) 
Herbata z melisy200nl 

Zupa z fasolki 

szparagowej z 

zieleniną (mleko) 

(250ml) 

 
 

Potrawka drobiowa 60/30g 

 (mąka pszenna, mleko) 

Kasza jęczmienna (jęczmień)100g 

Warzywa gotowane na parze z ziołami 

prowansalskimi 40g  

Surówka z marchewki, jabłka i słonecznika 40g  

Kompot (200ml) 

 

 

 

Śliwka  1 

szt 

 

 

Środa 

29.03.17. 

Płatki jęczmienne na mleku 200ml 

(mleko) 

pieczywo orkiszowe(mąka pszenna, 

mąka żytnia 60g, masło(mleko )15g, 

Szynka gotowana drobiowa(gorczyca, 

seler) 20g pomidor, szczypior10g 

sałata zielona,  herbata z rumianku 

(200ml) 

Deser z jogurtowy z 

owocami i 

cynamonem(mleko) 80g 

Bułka zbożowa z masłem 

(mleko, pszenica, żyto) 

Herbata z cytryną i imbirem 

200ml 

Zupa Barszcz 

biały z 

ziemniakami i 

zieleniną(mąka 

pszenna, mleko) 
250ml  

 

 

Kotlet półmięsny z warzywami, jajkiem i 

serem żółtym  

(mleko, jaja, mąka pszenna) 60g 

Ryż biały 100g 

Surówka z buraczków, ogórka,  

jabłka i oliwy 40g 

Kalafior gotowany na parze 40g 

Kompot 200ml 

 

 

Mandarynka 

1 szt 

 

Czwartek 

30.03.17. 

 

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 

 

  

Wafle ryżowe z dżemem 

niskosłodzonym  

Mus z jabłek i cynamonu 

50g 

 

Smoothie z ;pomarańcz, 

jabłka i banana. 

 

Zupa Grysikowa z 

kaszą manną 

(pszenica) 250ml 
 

 

 

Filet z piersi kurczaka(60g) 

(mąka pszenna, jaja) 

Ziemniaki 100g 

Surówka z kapusty pekińskiej, kukurydzy, 

marchewki, koperku i oliwy 40g 

Groszek zielony gotowany na parze z 

bazylią 40g   

Kompot 200ml 

 

 

 

Gruszka 1 

szt 

 

 

 

Piątek 

31.03.17. 

 

Płatki zbożowe na mleku(mleko, żyto, 

owies, pszenica)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta  z makreli i 

koperku(wyrób własny)(jaja, gorczyca) 

20g, papryka czerwona 10g, ogórek 

zielony  Herbata ziołowa 200ml 

Koktajl  bananowo-

waniliowy z jogurtem 

naturalnym  80g (mleko) 

 

Rogal z makiem i masłem 

( mleko, mąka pszenna) 
 

Zupa wiosenna z 

brokułami, 

groszkiem, młodą 

kapustą i natką 

pietruszki 

(mleko) 

250ml  

Kotlet z ryby(Mintaj) (mąka pszenna, 

mleko, jaja) 60g 

Ziemniaki 100g 

Surówka marchewki, jabłka i ananasa 40g 

Surówka z białej rzodkwi, brzoskwini i 

rodzynek 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 03.04. do 07.04.17.- Częstochowska 

  

Śniadanie 

 

II Śniadanie  

 

Zupa  

 

II Danie 

 

Owoc 

 

Poniedziałek  

03.04.17. 

Płatki orkiszowe na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

prawdziwe(mleko) 15g,  

Twaróg z koperkiem (mleko) 20g 

Pomidor, szczypior, Herbata różana(200ml 

Bułeczki maślane z 

miodem 

wielokwiatowym(mlek

o, jaja, mąka pszenna, 

mąka żytnia) 

 

Kawa zbożowa na 

mleku 200ml (żyto) 

Zupa Pomidorowa z 

makaronem  

(mleko, jaja,mąka 

pszenna) 
(250ml) 

 

Gulasz z łopatki wieprzowej 60g (śladowo 

mąka pszenna, mleko)   

Kasza pęczak(pszenica) 100g    

Groszek z kalafiorem i tymiankiem na 

parze(40g)  

Surówka po szwedzku, z białej kapusty, 

ogórka, czerwonej papryki i sosu winegret 40g    

Kompot  (200ml) 

 

 

 

Jabłko 1 szt 

 

Wtorek 

04.04.17. 

Kakao na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka 

pszenna, mąka żytnia) 60g,  

masło(mleko) 15g  

serem żółtym,20g,sałata lodowa, papryka 

czerwona10g, szczypior  Herbata 

wieloowocowa (200ml) 

Budyń malinowy z 

wiórkami kokosowymi 

80g (mleko) 

 

Chlebek kukurydziany 

z masłem(mleko) 

Herbata miętowo-

jabłkowa 200nl 

Zupa Grochowa z 

ciecierzycą 250ml  
 

 

Kotlet schabowy w sezamie 60g(mąka 

pszenna, jaja, sezam) 
Ziemniaki 100g 

Surówka z czerwonej kapusty, jabłka, ogórka 

konserwowego i oliwy 40g 

Warzywa gotowane na parze z kukurydzą40g     

Kompot  200ml 

 

 

 

Kiwi 1szt 

 

 

Środa 

05.04.17. 

 

Płatki żytnie  z orzechami na 

mleku(mleko, żyto)(200ml) pieczywo 

żytnie(mąka żytnia 60g, masło(mleko 

)15g, szynka wieprzowa (gorczyca,seler, 

śladowo soja i seler) 20g pomidor, 

szczypior10g,herbata z cytryną  (200ml) 

Bułka kajzerka z 

masłem  i miodem 

(mąka pszenna, 

mleko) 
Herbatniki 

wielozbożowe  

Sok z Pomarańczy 

200ml 

Zupa Kapuśniak z 

kiszonej kapusty 

250ml)  

 

 

Kopytka ziemniaczane z sosem pieczarkowym 

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

Surówka z Marchewki, natki pietruszki, jabłka 

i soku z cytryny40g  

Groszek z kukurydzą na parze 40g 

Kompot 200ml  

 

 

Mandarynk

a 1 szt 

 

Czwartek 

06.04.17. 

 

STÓŁ SZWEDZKI 

Herbata z owoców leśnych 200ml 

Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g 

ser żółty 10g, Ogórek kiszony(10g), 

szynka drobiowa(10g), dżem 

truskawkowy10g, sałatka jarzynowa20g 

pomidor, kiełki, sałata 

Ryż gotowany na 

mleku z bananem i 

suszonymi morelami 

80g (mleko) 

Rogalik z masłem 

(mleko, mąka 

pszenna) 

Herbata z cytrusów 

200ml 

Zupa Krupnik z 

kaszą 

jęczmienną(mleko, 

jęczmień) 250ml) 

 

 

Stek grubo siekany drobiowo-wieprzowy 60g 

(mąka pszenna, jaja)    

Ziemniaki 100g 

Biała kapusta na ciepło z koperkiem  40g 

Surówka z ogórków kiszonych, cebulki, 

marchewki, kukurydzy i oliwy 40g    

Kompot  200ml 

 

 

Śliwka 1 szt 

 

 

Piątek 

07.04.17. 

 

Płatki zbożowe na mleku(mleko)(200ml) 

Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka 

żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło 

(mleko) 10g, pasta  jajeczna ze szczypiorkiem 

(wyrób własny)(jaja, gorczyca) 20g papryka 

czerwona 10g, ogórek zielony  

Herbata ziołowa 200ml 

Bułka grahamka z 

masłem, białym serem, 

sałatą, pomidorem, 

rzodkiewką , ogórkiem 

kiszonym i 

szczypiorkiem 

Herbata z dzikiej róży 

200ml 

Zupa Barszcz 

czerwony po 

ukraińsku z białą 

fasolą i 

majerankiem 250ml  

 

 

Filet z ryby Morszczuk /60g 

(mąka pszenna, jaja) 

Ryż długo ziarnisty 100g 

Surówka z kiszonej kapusty, marchewki, 

szczypiorku i oliwy40g 

Surówka z Kapusty pekińskiej, po hawajsku, z 

brzoskwinią i majonezem 40g 

Kompot  200ml 

 

 

Pomarańcza 

1szt 

 

UWAGA !   Wytłuszczone zostały produkty i substancje zawierające alergeny lub powodujące reakcje alergiczne 



Zastrzegamy sobie drobne zmiany w jadłospisie 


