
JADŁOSPIS Przedszkole  
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 

1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem 

 

Poniedziałek 

11.06.2018 

Śniadanie: 

Kakao na mleku180 ml, pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten żytni),masło15g(mleko),szynka 

drobiowa 20g,   pomidor 10g, dżem 5g, 

 Herbata miętowa 200 ml  

Owoc : Jabłko 1szt   Sok banan- jabłko 

Zupa: 

Fasolowa( fasolka zielona, udka z kurczaka) z ziemniakami  250ml(seler)  

Bułka kajzerka  z pasztetem ½ szt. 

II danie : 

Ryż150g z sosem  mięsno –warzywny(szynka wieprzowa)100ml, Surówka wiosenna  (marchewka, pietruszka, 

jabłko, kapusta biała  rzepakowy) Kompot  rabarbarowy  200ml 

 

Wtorek 

12.06.2018 

Śniadanie: 

Parówka drobiowa 87% mięsa 1 szt., pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), 

masło15g(mleko),ogórek zielony10g, sałata5g ,ketchup   Herbata owocowa 200ml 

Owoc :Truskawki 100g  Sok banan- jabłko 

Zupa: 

Grysikowa 250ml(łopatka wieprzowa) (seler ,gluten pszenny) 

Jogurt naturalny z 100ml(mleko) +chrupki kukurydziane z miodem. 

II danie : 

Kotlet mielony  60g(gluten pszenny, jajko, szynka wieprzowa) ,Ziemniaki 150g 

Surówka colesław ( kapusta biała, marchew, cebula, majonez)40g(jajko) Buraczki z cebulką i jabłkiem 30g 

Kompot porzeczkowy  200 ml  

 

Środa 

13.06.2018 

Śniadanie: 

Pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło15g(mleko), szynka wiejska10g,ser biały 

10g(mleko), rzodkiewka5g,dżem5g, Herbata rumiankowa 200ml 

Owoc: Jabłko 1 szt.  Sok banan- jabłko 

Zupa: 

Barszcz czerwony z ziemniakami (żeberka wieprzowe) 250ml(seler) 

Galaretka 100ml  + herbatniki  2szt.(gluten pszenny ,jajko) 

II danie : 

Makaron z serem białym(gluten pszenny, mleko) i polewą owocowo-jogurtową(mleko) 150g/100ml(gluten 

pszenny, mleko) 

Kompot truskawkowy 200ml  

 

Czwartek 

14.06.2018 

Śniadanie: 

Płatki kukurydziane na mleku 180ml, jajko 1/2szt., chleb mieszany  40g(gluten pszenny, gluten żytni), 

masło15g(mleko), szynka rubinowa 10g, szczypior siekany 5g  

Herbata miętowa 200 ml  

Owoc :Marchewka do chrupania 1szt.  Sok banan- jabłko 

Zupa: 

Koperkowa z ryżem  (ćwiartka z kurczaka) 250ml(seler )  

Chałka  z masłem  40g. ( mleko) 

II danie: 

Karkówka pieczona 60ml, sos pieczeniowy 50ml, Ziemniaki  150g 

Surówka z czerwonej kapusty  ( kapusta czerwona  , marchew, jabłko , olej rzepakowy) 40g Sałata w ziołach (olej 

rzepakowy) 30g  Kompot jabłkowy  200ml   

 

Piątek 

15.06.2018 

Śniadanie : 

Kawa Inka na mleku  180ml, pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten żytni),masło15g(mleko) kiełbasa 

krakowska  10g, pasta z soczewicy20g    

Herbata owocowa 200ml 

Owoc:: Jabłko 1szt.  Sok banan- jabłko 

Zupa: 

Grochowa z ziemniakami  250ml(seler, gluten pszenny, żeberka wieprzowe )Ciasto drożdżowe 1szt.(gluten) 

II danie  

Filet rybny panierowany  60g(Miruna)(gluten pszenny, jajko) Ziemniaki 150g  

Surówka z kiszonej kapusty(marchewka ,jabłko ,olej rzepakowy) 40g Mix warzyw na parze 30g                  

Kompot wieloowocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 



 

 
JADŁOSPIS Przedszkole  

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 

1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem 

 

Poniedziałek 

18.06.2018 

Śniadanie: 

Płatki kukurydziane  na mleku180 ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło 

15g(mleko), ser żółty  20g(mleko),  sałata 5g  , rzodkiew 5g    Herbata z cytryną  200ml 

Owoc : Jabłko 1szt.  Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 

Jarzynowa z ziemniakami (ćwiartka z kurczaka) 250ml (seler) 

Bułka weka z masłem i szynka wieprzową 2 szt.(gluten pszenny, mleko) 

II danie: 

Danie meksykańskie  100ml (fasolka czerwona, papryka, kukurydza, filet  z piersi kurczaka)    Ryż  150g 

(gluten pszenny) Surówka z selera marchewki i jabłka 30g (olej rzepakowy)  

 Kompot gruszkowy  200ml 

 

Wtorek 

19.06.2018 

Śniadanie: 

Pasztet pieczony10g (gluten pszenny) pieczywo mieszane 40g (gluten pszenny, gluten żytni) 

twaróg10g(mleko)masło15g(mleko), pomidor 10g, dżem 5 g  Herbata z pomarańczą  200 ml 

Owoc: Arbuz 100g  Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 

Pomidorowa z  makaronem  250 ml(seler, gluten pszenny, łopatka wieprzowa ) 

Koktajl truskawkowy 100g(mleko) 

II danie: 

Klops wieprzowy(szynka wieprzowa) , sos koperkowy 60g/ 50 ml (jajko, mleko) Ziemniaki 150 g 

Surówka z marchewki na słodko( ananas, jabłko, rodzynki ) 40g, Surówka z kapusty pekińskiej z 

ogórkiem i koperkiem (olej rzepakowy) 30g     Kompot jabłkowy   200 ml 

 

Środa 

20.06.2018 

 

Śniadanie: 

Kawa Inka na mleku180ml, sałatka jarzynowa 20g, polędwica drobiowa 10g pieczywo mieszane 

40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło15g (mleko)  Herbata miętowa 200ml  

Marchewka w słupkach do chrupania 1 szt.  Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 

Zacierkowa  250ml (seler, gluten pszenny, udko z kurczaka )       Ryż z jabłkiem i cynamonem 100g 

II danie:  

Podudzie  z kurczaka 60g   Ziemniaki 150g     

Surówka warzywna( kapust pekińska, marchew, kukurydza, olej rzepakowy)40g  Surówka z buraczków 

(olej rzepakowy) 30g  Kompot rabarbarowy 200ml  

 

Czwartek 

21.06.2018 

Śniadanie: 

Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni) masło15 g(mleko), polędwica sopocka 10 g, 

pomidor10g,ser żółty 10g(mleko) , szczypior 5g   Herbata z pomarańczą 200ml 

Owoc : Truskawki 100g  Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 

Żurek z ziemniakami(żeberka wieprzowe)  250ml(seler, gluten żytni)  

Budyń czekoladowy 100 ml (mleko)+ herbatniki 2szt(gluten pszenny)  

II danie : 

Gulasz z szynki wieprzowej 120ml, Kasza gryczana 100g 

Surówka z buraczków(jabłko, cebula, olej rzepakowy ) 40g  Kompot  porzeczkowy  200ml 

Piątek  

22.06.2018 

Śniadanie: 

Płatki owsiane na mleku  180ml, pieczywo mieszane 40g, (gluten pszenny, gluten żytni) 

masło15g(mleko) wędlina drobiowa 10g, ogórek 10g  ,konfitura 5g,  Herbata z sokiem malinowym200ml  

Owoc : Jabłko 1szt   Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 

Ryżowa z koperkiem 250ml(seler, udka z kurczaka) 

Bułka drożdżowa    1 szt. (gluten pszenny, jajko) 

II danie:  

Jajko sadzone 2szt  Ziemniaki  150g   

Surówka z pomidorów(pomidor, cebulka, olej rzepakowy)40g Sałata w ziołach (olej rzepakowy) 30g 

Kompot wieloowocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 



 

JADŁOSPIS Przedszkole  -dieta bezmleczna 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 

1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem 

 
Poniedziałek 
11.06.2018 

Śniadanie: 
Kakao na mleku bez laktozy180 ml, pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten 

żytni),masło roślinne15g,szynka drobiowa 20g pomidor10g,dżem 5g, 
Herbata miętowa 200 ml  

Owoc : Jabłko 1szt  Sok banan- jabłko 

Zupa: 
Fasolowa (fasolka zielona, ćwiartka z kurczaka)  z ziemniakami  250ml(Seler)  

Bułka kajzerka z pasztetem 1/2 szt. (gluten pszenny) 

II danie : 
Ryż 150g z  sosem mięsno –warzywny(szynka wieprzowa) 100ml,  Surówka wiosenna  

(marchewka, pietruszka, jabłko, kapusta biała  rzepakowy) Kompot  rabarbarowy  200ml 

 
Wtorek 

12.06.2018 

Śniadanie: 
Parówka drobiowa 87% mięsa 1 szt., pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), 

masło roślinne15g,ogórek10g, sałata 5g,ketchup   Herbata owocowa 200ml 

Owoc :Truskawki 100g  1szt.  Sok banan- jabłko 

Zupa: 
Grysikowa  250ml(seler, gluten pszenny,  Kisiel  100ml + chrupki kukurydziane z 
miodem.(gluten pszenny) 

II danie : 
Kotlet mielony  60g (gluten pszenny, jajko), Ziemniaki 150g 
Surówka colesław (kapusta biała, marchew ,cebula, olej rzepakowy) 40g   Buraczki z cebulką i 

jabłkiem 30g     Kompot jabłkowy 200ml  

 
Środa 

13.06.2018 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło roślinne15g, szynka wiejska20g, 

rzodkiewka5g,dżem5g, Herbata rumiankowa 200ml 

Owoc: Jabłko1 szt.  Sok banan- jabłko 

Zupa: 
Barszcz czerwony z ziemniakami (żeberka wieprzowe)  250ml(seler) 

Galaretka 100 ml + herbatniki  2szt.(gluten pszenny) 

II danie : 
Makaron z polewą owocową 150g/100ml(gluten pszenny) Kompot porzeczkowy 200ml  

 
Czwartek 

14.06.2018 

Śniadanie:  
Płatki kukurydziane na mleku bez laktozy 180ml, jajko ½ szt. chleb mieszany40g(gluten 

pszenny, gluten żytni), masło roślinne15g, szynka rubinowa 10g, szczypior siekany 5g  
Herbata miętowa 200 ml  

Owoc :Marchewka do chrupania 1szt.  Sok banan- jabłko 

Zupa: 
Koperkowa z ryżem 250ml(seler, ćwiartka z kurczaka)  

Chałka z masłem roślinnym  1/2szt. (gluten pszenny) 

II danie: 
Karkówka pieczona 60g, sos pieczeniowy  50ml, Ziemniaki 150g 
Surówka z czerwonej kapusty(kapusta, marchew, jabłko, olej rzepakowy)40g Sałata w ziołach 

(olej rzepakowy) 30g  Kompot jabłkowy  200ml   

 
Piątek 

15.06.2018 

Śniadanie : 
Kawa Inka na mleku bez laktozy  180ml, pieczywo mieszane(gluten pszenny, gluten żytni) 

40g,masło roślinne15g kiełbasa krakowska 10g, pasta z soczewicy 20g                            
Herbata owocowa 200ml 

Owoc: Jabłko 1szt.  Sok banan- jabłko 

Zupa: 
Grochowa z ziemniakami  250ml(seler, gluten pszenny, żeberka wieprzowe)  

Ciasto drożdżowe 1szt.(gluten pszenny, jajko) 

II danie  
Filet rybny panierowany 60g(Miruna) (gluten pszenny ,jajko) Ziemniaki 150g Surówka z kiszonej 

kapusty(marchewka ,jabłko ,olej rzepakowy) 40g Mix warzyw na parze 30g  Kompot wieloowocowy   



 
 
 

JADŁOSPIS Przedszkole  -dieta bezmleczna 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 

1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem 

 
Poniedziałek 
18.06.2018 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane  na mleku bez laktozy180 ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, 

gluten żytni), masło roślinne 15g, wędlina  20g,  sałata 5g, rzodkiew 5g    
Herbata z cytryną  200ml 

Owoc : Jabłko 1szt.  Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 
Jarzynowa  z ziemniakami 250ml (seler, ćwiartka z kurczaka) 
Bułka weka z masłem roślinnym i szynka wieprzową 2 szt.(gluten pszenny) 

II danie: 
Danie meksykańskie 100g(fasolka czerwona, papryka, kukurydza, filet z piersi kury)  Ryż 150g 

Kompot porzeczkowy 200ml Surówka z selera marchewki i jabłka 30g (olej rzepakowy) 

 
Wtorek 

19.06.2018 

Śniadanie: 
Pasztet pieczony10g(gluten pszenny, jajko) pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten 

żytni), szynka10g masło roślinne15g, pomidor 10g, dżem 5 g  Herbata z pomarańczą  200 ml 

Deser: Arbuz 100g  Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 
Pomidorowa z  makaronem  250 ml(seler, gluten pszenny, łopatka wieprzowa ) 

Koktajl  truskawkowy 100g(mleko bez laktozy) 

II danie: 
Klops wieprzowy, sos koperkowy(mąka,  świeży koperek) 80g/ 50 ml  Ziemniaki 150 g 
Surówka z marchewki na słodko( ananas, jabłko, rodzynki ) 40g Surówka z kapusty pekińskiej z 

ogórkiem i koperkiem (olej rzepakowy) 30g     Kompot jabłkowy   200 ml 

 
Środa 

20.06.2018 
 

Śniadanie: 
Kawa Inka na mleku bez laktozy 180ml, sałatka jarzynowa 20g, pieczywo mieszane 40g(gluten 

pszenny, gluten żytni), masło roślinne15g, polędwica drobiowa 10g   Herbata miętowa 200ml 

Marchewka w słupkach do chrupania 1 szt.  Sok brzoskwinia-marchew  

Zupa: 
Zacierkowa  250ml(seler, gluten pszenny, łopatka wieprzowa) Ryż z jabłkiem i cynamonem  

II danie:  

Podudzie z kurczaka 60g, Ziemniaki 150g 
Surówka warzywna(kapusta pekińska, marchew, kukurydza, olej rzepakowy)40g Surówka z 

buraczków (olej rzepakowy) 30g  Kompot rabarbarowy 200ml 

 
Czwartek 

21.06.2018 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni),masło roślinne15 g, polędwica sopocka 

20g, pomidor10g , szczypior 5g    Herbata z pomarańczą 200ml 

Owoc : Mandarynka 1szt.  Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 
Żurek z ziemniakami 250ml (seler, gluten pszenny, żeberka wieprzowe) 
Kisiel  100 ml+ herbatniki 2szt(gluten pszenny)  

II danie : 
Gulasz z szynki wieprzowej 120ml, Kasza gryczana 100g Kompot porzeczkowy 200ml  
Surówka z buraczków(jabłko, cebula, olej rzepakowy) 40g     

 
Piątek 

22.06.2018 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku bez laktozy  180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten 

żytni), masło roślinne15g ,konfitura 5g, wędlina drobiowa 10g, ogórek 10g, sałata 5g   
 Herbata z sokiem malinowym 200ml  

Owoc : Jabłko 1szt  Sok brzoskwinia-marchew 

Zupa: 
Ryżowa z koperkiem 250ml(seler, udko z kurczaka )  Bułka drożdżowa 1 szt. (gluten pszenny) 

II danie:  
Jajko sadzone 2szt., Ziemniaki  150g Surówka z pomidorów(pomidor, cebulka, olej rzepakowy)40g 

Sałata w ziołach (olej rzepakowy) 30g   Kompot wieloowocowy  200ml  

 



 


