
JADŁOSPIS  Przedszkole Nr.24  
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem  
 

Poniedziałek 
28.10.2019 

 

Śniadanie: 
Płatki czekoladowe  na mleku180 ml, pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten 
żytni)masło10g(mleko)polędwica drobiowa 20g,   pomidor 10g,dżem 5g    
Herbata miętowa 200 ml 
Owoc : Jabłko  Sok bananowy 100% 

Zupa:  
Ogórkowa z ziemniakami   250 ml  (seler, żeberka wieprzowe)   
Kisiel  z rodzynkami 100 ml  biszkopty 2 szt.(gluten pszenny) 
II danie: 
Pampuchy na parze z polewą jogurtowo owocową 100g/100ml (mleko) 
Kompot   gruszkowy 200ml 

 
Wtorek 

29.10.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło 10g(mleko), szynka wiejska 10g, 
ogórek zielony10g,pasta z makreli 20g 
Herbata  gruszkowy 200ml 
Owoc : Śliwka  Sok bananowy %  
Zupa: 
Barszcz czerwony z ziemniakami   250ml (seler, łopatka wieprzowa)  
Kasza manna na gęsto z sokiem malinowym 100ml  herbatniki 2szt  
(mleko, gluten pszenny) 
II danie:  
Kotlet mielony po szwedzku z jajkiem i szczypiorkiem  (szynka wieprzowa,)60g , sos 
pomidorowy 50ml  Kasza gryczana 1g(gluten pszenny)   
Surówka Colesław ( marchewka, por, olej rzepakowy)  40g mix warzyw 30g  
Kompot porzeczkowy 200ml 

 
Środa 

30.10.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku  180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło 
10g(mleko), polędwica sopocka 10g, rzodkiewka  5g , dżem 5g  
Herbata czarna z cytryną200 ml 
Owoc: gruszka  1 szt. Sok bananowy  
Zupa: 
jarzynowa polska z ziemniakami 250ml (seler, podudzie z kurczaka) 
Bułka weka z serkiem fromage  1 szt.(mleko, gluten żytni) 
II danie : 
Łazanki z szynką wieprzową, kapustą kiszoną 160g (gluten pszenny) sałata w ziołach 70g(olej 
rzepakowy)  
Kompot  jabłkowy 200ml 

 
Czwartek 

31.10.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo  mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), parówka drobiowa 87% 1szt. masło 
10g(mleko) pomidor 10g,sałata 5g,  ketchup 5 g 
Herbata miętowa 200 ml 
Winogrono 100g  Sok bananowy  
Zupa: 
Pomidorowa z ryżem  250ml (seler, łopatka wieprzowa)  
Jogurt naturalny z otrębami owsianymi100ml  + sos malinowy (mleko) + wafel ryżowy 1szt  
II danie : 
Kotlet  schabowy  60g  ,   Ziemniaki 150g.  
Surówka szwedzka(ogórek kiszony, cebula, olej rzepakowy) 40g  kalafior z bułką tartą i 
masełkiem 30g  
Kompot wieloowocowy 200 ml 

  

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 



 

 
JADŁOSPIS  Przedszkole Nr.24  

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II 
 

Poniedziałek 
4.11.2019 

Śniadanie: 
Kasza jaglana   na mleku 180 ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), 
masło 10g(mleko), szynka rubinowa  20 g(mleko), ogórek  zielony 10g,  
Herbata czarna  z cytryną  200ml  
Owoc :  Jabłko  Sok jabłkowy 100% 
Zupa: 
Barszcz biały z kiełbaską  z ziemniakami  250ml(seler, żeberka wieprzowe) 
Chałka z powidłami 1 szt.(mleko)           Herbata 200ml 
II danie : 
Makaron penne  (gluten pszenny)150g z szynką wieprzową i sosem  pieczeniowy   100ml  mix 

warzyw 30g  
Kompot porzeczkowy   200ml  

 
Wtorek 

5.11.2019 
 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni) ,pasztet 10g , twaróg10g(mleko) 
masło10g(mleko), pomidor 10g, sałata 5g           Herbata z pomarańczą  200 ml 

Owoc : banan  1szt.  Sok jabłkowy 100% 
Zupa: 
Rosół z makaronem   250 ml(seler ,gluten pszenny, porcja rosołowa ) 
Sałatka owocowa100g+ biszkopty  2 szt.(gluten pszenny) 
II danie: 
Podudzie z kurczaka 60g, Ziemniaki 150g, 
Mizeria(ogórek zielony, jogurt naturalny, szczypiorek)( mleko) 40g marchewka w talarkach na 

ciepło 30g  
Kompot jabłkowy   200 ml 

 
Środa 

6.11.2019 

Śniadanie: 
Kawa Inka na mleku 180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni) 
masło10g(mleko)  jajecznica ze szczypiorkiem 50g  kiełbasa krakowska 10g, ogórek zielony 

10g                 
 Herbata miętowa 200ml 
Owoc: Śliwka   Sok jabłkowy 100% 

Zupa: 
Krem z zielonego groszku z ptysiami 250ml(seler, gluten pszenny, szynka wieprzowa) 
Galaretka owocowa z bitą śmietaną (mleko) 100g  ciasteczka zbożowe (gluten pszenny)1szt  
II danie: 
Gołąbek z mięsa i ryżu 80g, sos pomidorowy 50ml Ziemniaki 150g 
Kompot   gruszkowy 200 ml  

 
Czwartek 
7.11.2019 

Śniadanie: 
 Rogal z makiem  40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło10 g(mleko) szynka wiejska 10g, 
ser żółty 10g(mleko) , pomidor 10g, szczypior 5g    
Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc : mandarynka    Sok jabłkowy 100% 
Zupa: 
Pomidorowa z makaronem     250ml(seler, łopatka wieprzowa) 
Budyń z brzoskwinią + chlebek Wasa   2szt (mleko, gluten pszenny)100ml  
Herbata malinowa  200ml 
II danie: 
Filet z łososia  60g  Ziemniaki  150g 
Surówka z kiszonej kapusty (kapusta, marchew, olej rzepakowy)40g  fasolka szparagowa na 
ciepło 30g  
Kompot   śliwkowy  200ml 

 
Piątek 

 
8.11.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku  180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni) 
masło10g (mleko),dżem 5g, wędlina drobiowa 10g, rzodkiewka 5g        
 Herbata z sokiem malinowym 200ml 
Owoc :  Jabłko  Sok jabłkowy 100% 

Zupa: 
Krupnik z kaszą jęczmienną   z ziemniakami  250ml ( seler, udko   z kurczaka)  
bułka drożdżowa  z czarną porzeczką (gluten pszenny)   1 szt. Herbata   rumiankowa 200ml 
II danie: 
Naleśniki z serkiem waniliowym 2szt  100ml(mleko) 
Kompot wieloowocowy 200ml polewa czekoladowa 25ml 

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 
 

Poniedziałek 
28.10.2019 

 

Śniadanie: 
Płatki czekoladowe  na mleku owsianym  180 ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, 
gluten żytni),masło roślinne 10g, polędwica drobiowa 20g,  pomidor 10g, dżem 5g          
 Herbata miętowa 200 ml 
Owoc :   Jabłko  Sok bananowy 100%  

Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami  250 ml  (seler, żeberka wieprzowe )   
Kisiel z rodzynkami 100ml +biszkopty 2szt (gluten pszenny)  Herbata 200ml 
II danie: 
Pampuchy na parze z polewą  owocową  100g/100ml  
Kompot   gruszkowy   200ml 

 
Wtorek 

29.10.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni),  szynka wiejska  10g, masło 
roślinne10g, ogórek zielony 10g , pasta z  makreli 20g         
 Herbata owocowa 200ml 
Owoc :  Śliwka  Sok  bananowy 100%  
Zupa: 
Barszcz  czerwony  z ziemniakami  250ml(seler, łopatka wieprzowa) 
Kasza manna na gęsto z sokiem malinowym 100ml (mleko owsiane, gluten 
pszenny).herbatniki 2szt  
Herbata 200ml 
II danie : 
Kotlet mielony , sos pomidorowy 60g/ 50 ml , Kasza  jęczmienna  150g (gluten pszenny)  
Surówka z kapusty czerwonej z jabłkiem(por, olej rzepakowy) 40g mix warzyw 30g  
Kompot  porzeczkowy 200ml 

 
Środa 

30.10.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku migdałowym  180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) masło roślinne 10g, polędwica sopocka10g, rzodkiewka 5g, dżem 5g  
Herbata czarna z cytryną 200ml 
Owoc : : gruszka  1szt.  Sok bananowy  100% 
Zupa: 
Jarzynowa polska  z ziemniakami 250ml (seler, podudzie z kurczaka) 
Bułka weka z szynką wieprzową (gluten pszenny)   
II danie : 
Łazanki z szynką wieprzową, kapusta kiszona i koncentrat  160g (gluten pszenny) sałata w 

ziołach 70g (olej rzepakowy)  
Kompot jabłkowy  200 ml 

 
Czwartek 

31.10.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni) parówka drobiowa 87% szynki 1szt, 

masło roślinne 10g, pomidor10g, sałata  5g, ketchup 5g 
Herbata miętowa 200ml 
Owoc: winogrono 100g      Sok  bananowy   100%  
Zupa: 
Pomidorowa z  ryżem  250ml (seler, łopatka wieprzowa )   
Budyń waniliowy z płatkami owsianymi na mleku migdałowym  + sos malinowy 100ml + wafel  
ryżowy 1szt  
II danie : 
Kotlet schabowy(gluten pszenny) 60g sos pieczeniowy 50ml, Ziemniaki 150g,  
Surówka szwedzka(ogórek koszony, cebula, olej rzepakowy) 40g kalafior  z bułką tartą i 
masełkiem 30g  
Kompot wieloowocowy 200ml 

  

 

 

 

 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym , maśle roślinnym ,  mące i selerze. 
Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej - 
cukier, miód. 



 
 
 
 

JADŁOSPIS Przedszkole Nr.24 - dieta bezmleczna 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II 
 

Poniedziałek 
4.11.2019 

Śniadanie: 
Kasza jaglana  na mleku ryżowym 180 ml, pieczywo mieszane40g(gluten pszenny, gluten 
żytni), masło roślinne 10g, szynka rubinowa 20g,ogórek zielony 10g 
Herbata z cytryna 200ml 
Owoc : Jabłko  Sok jabłkowy 100%  
Zupa: 
Barszcz biały z kiełbaską z ziemniakami 250ml(seler, żeberka wieprzowe ) 
Chałka  z powidłami śliwkowymi  1szt.(gluten pszenny)    Herbata 200ml 
II danie : 
Makaron penne  (gluten pszenny)150g z szynką wieprzową i sosem  pieczeniowym  100ml  

mix warzyw 30g 
Kompot  porzeczkowy   200ml 

 
Wtorek 

5.11.2019 
 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), pasztet pieczony 10g,  masło roślinne 

10g, pomidor 10g, wędlina drobiowa 10g            Herbata z pomarańczą  200 ml 

Owoc : banan   1szt.  Sok jabłkowy  
Zupa: 
Rosół z makaronem   250 ml(seler ,gluten pszenny, porcja rosołowa ) 
Sałatka owocowa 100g+ biszkopty 2 szt.(gluten pszenny) 
II danie: 
Podudzie z kurczaka 60g, Ziemniaki 150g, 
Mizeria(ogórek zielony, szczypiorek, olej rzepakowy) 40g marchewka w talarkach na ciepło 30g  
Kompot   jabłkowy 200ml 

 
Środa 

6.11.2019 

Śniadanie: 
Kawa Inka na  mleku  owsianym 180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten 
żytni), masło roślinne 10g,    jajecznica ze szczypiorkiem 50g kiełbasa krakowska 10g, ogórek 

zielony 10g  
Herbata miętowa 200ml 
Owoc: Śliwka  Sok jabłkowy 100% 

Zupa: 
Krem z zielonego groszku z ptysiami  250ml(seler, gluten pszenny, szynka wieprzowa) 
Galaretka owocowa  100g  ciasteczka zbożowe (gluten pszenny)1szt  
II danie: 
Gołąbek z mięsa i ryżu 80g, sos pomidorowy 50ml Ziemniaki 150g 
Kompot   gruszowy 200 ml 

 
Czwartek 
7.11.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane  40g(gluten pszenny, gluten żytni),masło roślinne10g, szynka wiejska 

20g, pomidor 10g, szczypior 5g      Herbata z pomarańczą 200ml   

Owoc : mandarynka Sok jabłkowy 100% 
Zupa: 
Pomidorowa z makaronem     250ml(seler, gluten pszenny, łopatka wieprzowa) 
Budyń na mleku  owsianym z brzoskwinią 100ml+chlebek WASA 2szt.(gluten pszenny) 
II danie; 
Filet  z Łososia  60g    Ziemniaki  150g 
Surówka z kiszonej kapusty (kapusta, marchew, olej rzepakowy)40g  fasolka szparagowa na 
ciepło 30g   
Kompot  śliwkowy  200ml 

 
Piątek 

8.11.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku  migdałowym 180ml, pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten 
żytni), masło roślinne 10g ,dżem 5g, wędlina drobiowa  10g, ogórek 10g  
 Herbata z sokiem malinowym 200ml 
Owoc :  Jabłko  Sok jabłkowy 100% 

Zupa: 
 Krupnik z kaszą jęczmienną  250ml ( seler, udko z kurczaka, gluten pszenny)  
Bułka drożdżowa z czarną porzeczką (gluten pszenny) 1 szt.   Herbata 200ml 
II danie: 
Naleśniki z dżemem 2szt (gluten pszenny, jajko)  Kompot wieloowocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym , maśle roślinnym ,  mące i selerze. 
Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej - 
cukier, miód. 



 
 
 
 


