
JADŁOSPIS Przedszkole nr.24  
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

Nr 1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem 
 

Poniedziałek 
 

08.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki czekoladowe  na mleku180 ml(gluten pszenny),pieczywo pszenne i graham 40g(gluten 
pszenny i żytni),masło10g(mleko),polędwica drobiowa 10g, pomidor 10g, szczypiorek 5g,dżem 

truskawkowy 5g 
Owoc - Jabłko   1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Minestrone 250ml(seler) (pomidor, ziemniaki, marchew, por, natka, kukurydza,łopatka 

wieprzowa) 
Kisiel wiśniowy  z rodzynkami 100ml Herbatniki 2szt(gluten pszenny) 
Herbata z cytryną 200 ml 
II Danie:  
Makaron świderki  z serem białym , jogurtem , owocami  i rodzynkami 100g/100ml 
(gluten pszenny, mleko)   Kompot porzeczkowy  200ml  

 

Wtorek 
 

09.04.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo żytnie i pszenne40g(gluten pszenny i żytni), masło10g(mleko),serek wiejski 
20g(mleko), kiełbasa krakowska 10g, ogórek zielony 10g, rzodkiew 5g 
Herbata owocowa 200ml 
Owoc : Mandaryna  1szt.   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Rosół z makaronem 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por, natka pietruszki,ćwiartka z 

kurczaka) 
Bułka kajzerka z powidłami 1/2szt.  Kakao 180 ml(gluten pszenny, mleko) 
II Danie: 
Kotlet schabowy panierowany(gluten pszenny, jajko) 60g   
Ziemniaki 100g 
Surówka marchewki na słodko(ananas,, jabłko, rodzynki) 40g Mix warzyw 30g 
Kompot gruszkowy 200ml 

 
Środa 

 
10.04.2019 

 
 

Śniadanie: 
Kasza manna na mleku 180mlpieczywo wieloziarniste i pszenne40g(gluten żytni i pszenny), 
masło10g(mleko),szynka wiejska  10g, ser żółty10g(mleko),  sałata 5g, pomidor 10g     Herbata 

rumiankowa 200ml 
Owoc: Kiwi 1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Barszcz czerwony  zabielany 250ml(seler, mleko)(burki, marchew, por, natka pietruszki, jogurt 

naturalny,żeberka wieprzowe) 
Budyń czekoladowy 100ml(mleko)+ wafel ryżowy 1szt.    Herbata z cytryną 200ml 
II Danie: 
Kotlety z soczewicy mięsa i ryżu 60g(gluten pszenny, jajko) , Kasza bulgur 100g sos 

pieczeniowy 50ml  
Surówka warzywna (kapusta biała, ogórek kiszony, cebula, jabłko, marchewka, olej rzepakowy) 
40 g Buraczki z ćwikłą 30g     Kompot jabłkowy 200ml  

 
Czwartek 

 
11.04.2019 

 

Śniadanie: 
Bułka 4 pory 1 szt.(gluten pszenny)masło 10g(mleko), pasta z tuńczyka i ryżu 30g(ryba), 

wędlina drobiowa 10g, rzodkiew 5g sałata 5g, miód 5g 
Herbata miętowa 200 ml 
 Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Kapuśniak ze słodkiej kapusty z ziemniakami  250 ml (seler)(marchew, por, natka 

pietruszki,udko z kurczaka) 
Sałatka owocowa 180g  (jabłko, gruszka, mandarynka, ananas, brzoskwinia)+ jogurt 
naturalny(mleko) 100ml 
Herbata ziołowa 200ml 
II Danie: 
Gulasz wieprzowy 100ml(łopatka wieprzowa)  Kasza jęczmienna 100g(gluten pszenny) 
Surówka mizeria(mleko) (ogórki, szczypior, jogurt naturalny)70g 
Kompot śliwkowy 200ml 

 
Piątek 

 
12.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku 180ml(gluten pszenny), pieczywo żytnie i pszenne40g(gluten 
pszenny i żytni),masło10g(mleko) szynka konserwowa  10g, ser biały 10g(mleko), rzodkiew 

5g,  ogórek 10g      
Owoc -  Jabłko 1szt.   Sok marchewka- jabłko 

Zupa: 
Neapolitańska  250ml(seler, gluten, mleko) (marchew, por, natka pietruszki ser żółty,szynka ) 
Bułka drożdżowa 1szt(gluten pszenny, jajko)   Herbata  z pomarańczą 200ml 
II Danie : 
Filet rybny w panierce 60g( Miruna)(ryba, gluten pszenny, jajko) Ziemniaki 100g  
Surówka z kiszonej kapusty(marchewka ,jabłko ,olej rzepakowy) 40g Kalafior  z bułka tarta 30g  
Kompot wiśniowy  200ml 



 
 

JADŁOSPIS Przedszkole nr 24  
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

Nr 1169/2011 załącznik nr II wytłuszczonym drukiem 
 

Poniedziałek 
 

15.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki Chia   na mleku180 ml(gluten pszenny),pieczywo graham i pszenne 40g(gluten żytni i 
pszenny), masło10g(mleko), ser żółty10g(mleko),szynka wieprzowa 10g,   sałata 5g, pomidor 

10g   Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc :Jabłko   1szt.   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami  250ml(seler)(ogórek kiszony, marchew, por,żeberka wieprzowe) 
Rogal z masełkiem i czekoladowym ½ szt. (gluten pszenny, mleko)   Herbata miętowa 200ml 
II Danie : 
Spaghetti z sosem pomidorowym, pieczarkami i mięsem mielonym z łopatki wieprzowej 
Makaron 100g(gluten pszenny) Sos 100ml   Kompot śliwkowy  200ml 

 
Wtorek 

 
16.04.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i żytnie(gluten pszenny i żytni) 40g, pasztet pieczony 10g(gluten pszenny, 
jajko) , twaróg10g(mleko) masło10g(mleko),ogórek 10g, rzodkiew5g  Herbata z cytryną  200 ml 
Owoc: Mandarynka 1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa:  
Pomidorowa z makaronem 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por ,natka 

pietruszki,łopatka wieprzowa) 
Koktajl bananowy 100ml (mleko) +herbatniki 2szt(gluten pszenny) 
II Danie: 
Pierś z kurczaka soute  60g  Sos koperkowy 50ml 
Kasza gryczana 100g 
Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem i marchewką ( olej rzepakowy) 40g Kapusta pekińska z 
jabłkiem i papryką 30g    
Kompot porzeczkowy 200ml  

 
Środa 

 
17.04.2019 

Śniadanie : płatki owsiane  na mleku 180ml(gluten pszenny), pieczywo wieloziarniste 
40g(gluten pszenny i żytni), masło10g(mleko) ,sałatka jarzynowa 30g(jajko), polędwica 

rubinowa 10g,pomidor 10g, szczypior  5g     

Owoc: Gruszka 1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Jarzynowa z zielonym groszkiem  250ml(seler)(marchew, por, groszek, fasolka szparagowa, 
ziemniaki,łopatka wieprzowa)     Galaretka owocowa 100ml+ chlebek Wasa 1szt.(gluten 
pszenny) 
Herbata miętowa 200ml    
II Danie: 
Pierogi ruskie 160g(gluten pszenny, jajko, mleko)  Jogurt naturalny 50ml(mleko) 
Surówka z marchewki i jabłka 70g 
Kompot wiśniowy 200ml 

 
Czwartek 

 
18.04.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i graham(gluten pszenny i żytni)  40g,masło10 g(mleko), szynka wiejska 
10g, serek waniliowy20g(mleko) ,ogórek 10g,  rzodkiew 5g    
Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc:  Kiwi 1szt.   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Zacierkowa 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por, natka pietruszki,ćwiartka z kurczaka) 
Bułka weka z dżemem 2szt.(gluten pszenny) 
Kakao na mleku 180ml(mleko) 
II Danie: 
„Alla”gołąbek z mięsa, ryżu i kapusty białej 60g(łopatka wieprzowa) Sos pomidorowy 50ml 
Ziemniaki 100g 
Kompot jabłkowy 200ml 

 
Piątek 

 
19.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki miodowe na mleku 180ml pieczywo  żytnie i pszenne 40g,(gluten żytni i 
pszenny)masło10g(mleko) , pasztet pieczony  10g(gluten pszenny, jajko),jajko w majonezie 
1/2szt.(jajko) pomidor 10g, sałata 5g 
Herbata z sokiem malinowym 200ml 
Owoc: Jabłko  1szt.   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Pieczarkowa z makaronem łazankowym zabielana 250ml(seler, mleko, gluten,łopatka wieprz.) 
(pieczarki, marchew, por)   Babka piaskowa 1szt(gluten pszenny, jajko)     
Herbata ziołowa 200ml  
II Danie : 
Kotlet rybny  60g  (gluten pszenny, jajko, ryba mintaj) Ziemniaki  100g 
Surówka szwedzka ( ogórki kiszone, marchew, olej rzepakowy) 40g Sałata w ziołach 30g  
Kompot owocowy 200ml 

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



 

 
JADŁOSPIS Przedszkole nr.24 - dieta bezmleczna 

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
Nr 1169/2011 załącznik nr II wytłuszczonym drukiem 

 
Poniedziałek 

 
 

08.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki czekoladowe  mleku sojowym180 ml(gluten pszenny),pieczywo pszenne i graham 
40g(gluten pszenny i żytni),masło roślinne10g,polędwica drobiowa 20g, pomidor 10g, 

szczypiorek 5g, 
dżem truskawkowy 5g 
Owoc : Jabłko   1szt   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Minestrone 250ml(seler)(pomidor, ziemniaki, marchew, por, natka, kukurydza,łopatka 

wieprzowa) 
Kisiel wiśniowy  z rodzynkami 100ml Herbatniki 2szt(gluten pszenny)  
Herbata z cytryną 200 ml 
II Danie: 
Makaron świderki  z  owocami  i rodzynkami 100g/100ml(gluten pszenny) 
Kompot porzeczkowy  200ml 

 
Wtorek 

 
09.04.2019 

 

Śniadanie: 
Pieczywo żytnie i pszenne40g(gluten pszenny i żytni), masło roślinne10g,pasta warzywna 20g, 

kiełbasa krakowska 10g, ogórek zielony 10g, rzodkiew 5g    Herbata owocowa 200ml 

Owoc : Mandarynka  1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Rosół z makaronem 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por, natka pietruszki,ćwiartka z 

kurczaka) 
Bułka kajzerka z powidłami 1/2szt.   Kakao na mleku sojowym 180 ml(gluten pszenny) 
II Danie: 
Kotlet schabowy panierowany(gluten pszenny, jajko) 60g  Ziemniaki 100g 
Surówka marchewki na słodko(ananas, jabłko)40g Mix warzyw 30g 
Kompot gruszkowy 200ml 

 
Środa 

 
10.04.2019 

 
 

Śniadanie:  
Pieczywo wieloziarniste i pszenne40g(gluten żytni i pszenny), masło roślinne10g, ,szynka 
wiejska  10g, pasztet 10g(gluten pszenny, jajko),  sałata 5g, pomidor 10g   
Herbata rumiankowa 200ml 
Owoc : Kiwi 1szt.        Sok marchewka- jabłko 
Zupa:  
Barszcz czerwony   250ml(seler)(burki, marchew, por, natka pietruszki,żeberka wieprzowe) 
Budyń czekoladowy 100ml(mleko sojowe)+ wafel ryżowy 1szt.   Herbata z cytryną 200ml 
II Danie:  
Kotlety z soczewicy mięsa i ryżu 60g(gluten pszenny, jajko) ,Kasza bulgur 100g sos 

pieczeniowy 50ml  
Surówka warzywna (kapusta biała, ogórek kiszony, cebula, jabłko, marchewka, olej rzepakowy) 
40 g buraczki z ćwikłą 30g    Kompot jabłkowy 200ml  

 
Czwartek 

 
11.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane na mleku sojowym 180ml,bułka 4 pory 1 szt.(gluten pszenny)masło  
roślinne10g, pasta z tuńczyka i ryżu 40g(ryba),rzodkiew 5g, sałata 5g, miód 5g 
Herbata miętowa 200 ml 
  Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Kapuśniak ze słodkiej kapusty z ziemniakami  250 ml (seler)(marchew, por, natka 

pietruszki,udko z kurczaka) 
Sałatka owocowa 180g (jabłko, gruszka, mandarynka, ananas, brzoskwinia)+ kisiel truskawkowy  
Herbata ziołowa 200ml 
II Danie: 
Gulasz wieprzowy 100ml(łopatka wieprzowa)    Kasza jęczmienna 100g(gluten pszenny) 
Surówka mizeria(ogórki, szczypior, jogurt naturalny) 
Kompot śliwkowy 200ml 

 
Piątek 

 
12.04.2019 

Śniadanie: 
Kawa Inka na mleku 180ml(gluten pszenny), pieczywo żytnie i pszenne40g(gluten pszenny i 
żytni),masło10g(mleko) szynka konserwowa  20g, rzodkiew 5g,  ogórek  zielony 10g     
Owoc  : Jabłko 1szt. Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Neapolitańska  250ml(seler, gluten)(marchew, por, natka pietruszki,szynka wieprzowa) 
Bułka drożdżowa 1szt(gluten pszenny, jajko)   Herbata  z pomarańczą 200ml 
II Danie : 
Filet rybny w panierce 60g( Miruna)(ryba, gluten pszenny, jajko) Ziemniaki 100g  
Surówka z kiszonej kapusty(marchewka ,jabłko ,olej rzepakowy) 40g kalafior z bułka tartą 30g 
Kompot wiśniowy  200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła 
roślinnego. Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 



 
JADŁOSPIS Przedszkole nr.24 - dieta bezmleczna 

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
Nr 1169/2011 załącznik nr II - wytłuszczonym drukiem 

 
Poniedziałek 

 
15.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki Chia   na mleku sojowym180 ml,(gluten pszenny) pieczywo graham i pszenne 40g(gluten 
żytni i pszenny), masło roslinne10g, ,szynka wieprzowa 20g,   sałata 5g, pomidor 10g   Herbata 

z pomarańczą 200ml 
Owoc : Jabłko  1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami  250ml(seler)(ogórek kiszony, marchew, por,żeberka wieprzowe) 
Rogal z masełkiem roślinnym i powidłami ½ szt. (gluten pszenny)  Herbata miętowa 200ml 
II Danie:  
Spaghetti z sosem pomidorowym, pieczarkami i mięsem mielonym z łopatki wieprzowej 
Makaron 100g(gluten pszenny) Sos 100ml    Kompot śliwkowy  200ml 

 
Wtorek 

 
16.04.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i żytnie(gluten pszenny i żytni) 40g, pasztet pieczony 10g(gluten pszenny, 
jajko) ,  polędwica drobiowa 10g masło roślinne 10g ogórek 10g Herbata z cytryną  200 ml 
Owoc : Mandarynka  1szt.   Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Pomidorowa z makaronem  250 ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por ,natka 

pietruszki,łopatka wieprzowa) 
Koktajl bananowy 100ml (mleko sojowe)+herbatniki 2szt(gluten pszenny) 
II Danie: 
Pierś z kurczaka soute  60g Sos koperkowy 50ml 
Kasza gryczana 100g 
Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem i marchewką ( olej rzepakowy) 40g  Kapusta pekińska z 
jabłkiem i papryką 30g  
Kompot porzeczkowy 200ml 

 
Środa 

 
17.04.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane  na mleku sojowym180ml, pieczywo wieloziarniste 40g(gluten pszenny i żytni), 
masło roślinne 10g, sałatka jarzynowa 30g(jajko), polędwica rubinowa 10g,pomidor 10g, 

szczypior 5g     
Owoc: Gruszka 1szt.    Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Jarzynowa z zielonym groszkiem  250ml(seler)(marchew, por, groszek, fasolka szparagowa, 
łopatka wieprzowa) Galaretka owocowa 100ml+ chlebek Wasa 1szt.(gluten pszenny) 
Herbata miętowa 200ml 
II Danie: 
Pierogi warzywne 160g(gluten pszenny, jajko)  Masełko roślinne 50ml 
Surówka z marchewki i jabłka 70g 
Kompot wiśniowy 200ml 

 
Czwartek 

 
18.04.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i graham(gluten pszenny i żytni)  40g,masło roślinne10g szynka wiejska 

20g,ogórek10g,  rzodkiew 5g     Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc : Kiwi 1szt. Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Zacierkowa 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por, natka pietruszki,ćwiartka z kurczaka)  
Bułka weka z dżemem 2szt.(gluten pszenny)   Kakao na mleku sojowym  180ml(gluten) 
II Danie: 
„Alla”gołąbek z mięsa, ryżu i kapusty białej 60g(łopatka wieprzowa) Sos pomidorowy 50ml 
Ziemniaki 100g 
Kompot jabłkowy 200ml 

 
Piątek 

 
19.04.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo  żytnie i pszenne 40g,(gluten żytni i pszenny)masło roślinne10g, pasztet 
pieczony(gluten pszenny, jajko) 10g,jajko w majonezie 1/2szt(jajko) pomidor 10g, sałata 5g   

Herbata z sokiem malinowym 200ml 
Owoc  : Jabłko 1szt.  Sok marchewka- jabłko 
Zupa: 
Pieczarkowa z makaronem łazankowym 250ml(seler, gluten pszenny) (pieczarki, marchew, 
por,łopatka wieprzowa) Babka piaskowa 1szt(gluten pszenny, jajko)   Herbata ziołowa 200ml  
II Danie: 
 Kotlet rybny  60g  (gluten pszenny, jajko, ryba mintaj) 
 Ziemniaki  100g 
Surówka szwedzka ( ogórki kiszone, marchew, olej rzepakowy) 40g sałata w ziołach 30g  
Kompot owocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła 
roślinnego. 
Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 
Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej - 
cukier, miód. Woda niegazowana źródlana. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


