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

Nr 1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem 
 

WOREK  
 

12.11.2019 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane  na mleku180 ml, pieczywo pszenne i żytnie 40g(gluten pszenny i żytni), 
masło10g(mleko)polędwica sopocka 20g,   pomidor 10g ,sałata 5g 
 Herbata owocowa  200 ml 
Owoc - Jabłko   1szt.   Sok marchew-jabłko-banan  
Zupa: 
Kalafiorowa  z ziemniakami  250 ml (seler)(kalafior, marchew, por, łopatka wieprzowa) 
Rogal z masłem(mleko, gluten pszenny) i dżemem brzoskwiniowym 1/2 szt. 
Herbata miętowa 200ml 
II Danie:  
Gulasz z szynki wieprzowej 100ml kasza gryczana 100g ogórek kiszony 40g  marchewka w 
talarkach na ciepło 30g  
 Ryż 100g        Kompot porzeczkowy 200ml 

 

ŚRODEK 
 

13.11.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i graham 40g(gluten pszenny, gluten żytni), jajecznica 50g ketchup 5g, 
masło10g(mleko) , ogórek kiszony 10g, rzodkiewka 5g  dżem 5g  
 Herbata rumiankowa 200ml 
Owoc : Gruszka 1szt.   Sok marchew-jabłko-brzoskwinia 
Zupa: 
pomidorowa z mozarellą i śmietanką  250ml(seler, gluten)(marchew, por, natka 
pietruszki,ćwiartka z kurczaka, mleko ) 
Pudding czekoladowy z płatkami owsianymi  (gluten pszenny, mleko)100ml chlebek WASA 2szt 
(gluten pszenny)  
II Danie: 
Filet z kurczaka panierowany  60g (gluten pszenny, jajko) 
Ziemniaki 100 g  
Surówka Colesław(kapusta, cebulka, marchew, majonez) 40g(jajko)Kalafior z bułką tartą 30g 
Kompot jabłkowy 200 ml 

 
CZWARTEK  

 
14.11.2019 

 
 

Śniadanie: 
Kasza manna na mleku 180ml,gluten pszenny) pieczywo pszenne i wieloziarniste40g(gluten 
pszenny, gluten żytni) masło10g(mleko) szynka wiejska  10g,pomidor 10g, szczypior 5g 
Herbata z sokiem malinowym  200ml 
Owoc:  mandarynka 1szt.  Sok marchew-jabłko-brzoskwinia 
Zupa: 
Jarzynowa z ziemniakami 250 ml(seler)(kapusta, marchew, por, kalafior, brokuł,udko z kurczaka)     
Kisiel truskawkowy z sokiem malinowym100ml + chałka 2szt. (gluten pszenny) Herbata 200ml 
 II Danie: 
Makaron z owocami i rodzynkami 100g  (gluten pszenny) polewa jogurtowo waniliowa(mleko) 
Kompot porzeczkowy  200ml 

 
PIĄTEK  

 
15.11.2019 

 

Śniadanie: 
Bułka grahamka 1szt. (gluten żytni) , pasta z makreli , sera białego i szczypiorku (mleko)30g,  
masło10g(mleko) szynka drobiowa 10g , ogórek  10g  , rzodkiewka 5g 
Herbata miętowa 200 ml 
Owoc - Jabłko 1szt. Sok marchew-jabłko-banan 
Zupa: 
Ogórkowa z  ryżem  250ml(seler, jajko)( marchew, por,łopatka wieprzowa) 
Jogurt naturalny z rodzynkami 100 ml + rogal maślany 1/2. z dżemem (mleko, gluten pszenny) 
Herbata owocowa 200ml  
II Danie: 
Kotlet jajeczny 60g(gluten pszenny, mleko, jajko)  ziemniaki 100g 
Surówka z kapusty pekińskiej z pomidorami i szczypiorkiem (olej rzepakowy)40 g  Mix warzyw 
30g  Kompot wieloowocowy 200ml 
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Poniedziałek  

 
18.11.2019 

Śniadanie: 
Ryż  na mleku180 ml, pieczywo pszenne i żytnie 40g(gluten pszenny, gluten żytni) masło 
10g(mleko)szynka wieprzowa 10g  sałata 5g, rzodkiewka  5g     
Herbata z cytryną  200ml 
Owoc :Jabłko   1szt.   Sok  multiwitamina  
Zupa: 
Krupnik   z ziemniakami  i kaszą jęczmienną 250ml(seler, por, marchew,żeberka wieprzowe) 
Bułka z otrębami i miodem (glut pszenny)  ½ kisiel z owocami 100 ml  
Herbata  miętowa 200ml  
II Danie : 
Makaron spaghetti (gluten pszenny) 100ml    
Sos 100ml   Kompot wiśniowy 200ml   

 
Wtorek 

 
19.11.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i graham 40g(gluten pszenny, gluten żytni) , jajko na twardo 1/2szt.(jajko) , 
ser żółty 10g(mleko) masło10g(mleko), pomidor 10g,sałata 5g  
Kakao na mleku 200 ml (gluten, mleko) 
Owoc: brzoskwinia  1szt  Sok  multiwitamina  

Zupa:  
Krem z pomidorów z grzankami  250ml(seler) (marchew, por, natka pietruszki,łopatka 
wieprzowa) 
Mus jabłkowy 100g + rogal maślany ½ (gluten pszenny) Herbata z koperkiem 200ml 
II Danie: 
Pieczeń rzymska  60g(gluten pszenny, jajko,łopatka wieprzowa )   kasza pęczak  100g 
Surówka z marchewki ,selera z rodzynkami 40g Sałata z rzodkiewką(olej rzepakowy) 

30g   Kompot gruszkowy 200ml 
 

Środa 
 

20.11.2019 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane na mleku 180ml,pieczywo wieloziarniste 40g(gluten pszenny, gluten żytni) 
masło10g(mleko) , ser biały z pomidorkiem 20g,  ogórek 10g  dżem 5g 
Herbata miętowa 200ml  
Owoc: banan 1szt.   Sok multiwitamina  
Zupa: 
barszcz ukraiński zabielany 250ml(seler, marchew, por, natka pietruszki, udko z kurczaka) 
Kisiel owocowy z tartym jabłkiem  100ml  + mini bułeczka z czarną porzeczką  1 szt.  Herbata 
rumiankowa  200ml  
II Danie: 
Podudzie z kurczaka 60g(gluten pszenny)  ziemniaki  100ml Surówka jesienna z fasolką 

szparagową(olej rzepakowy)  40g  sałata w ziołach (sos winegret) 30g  
Kompot jabłkowy 200 ml  

 
Czwartek 

 
21.11.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i żytnie40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło10 g(mleko)  ser żółty 
10g(mleko) , wędlina drobiowa 10g, pomidor10g, szczypior 5g,    Herbata owocowa 200ml 

Owoc: Gruszka 1szt.  Sok multiwitamina  
Zupa: 
Fasolowa z ziemniakami  250ml(fasolka szparagowa, marchew, por,szynka wieprzowa)(seler) 
Budyń z brzoskwinią 100 ml+ herbatniki 2szt(mleko, gluten pszenny)   
II Danie: 
Placuszki twarogowe (twaróg, ryż, jabłko, cynamon)  3szt  polewa jogurtowa 100ml (mleko) 
Kompot porzeczkowy 200ml 

 
Piątek 

 
22.11.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku  180ml(gluten pszenny), pieczywo graham i pszenne)40g(gluten 
pszenny, gluten żytni)masło10g (mleko), wędlina drobiowa 10g, ogórek kiszony 10g , miód 5g   
Herbata z sokiem malinowym 200ml 
Owoc: mandarynka   1szt.   Sok multiwitamina  
Zupa: 
Pomidorowa  z ryżem  250ml(seler, marchewka, por, łopatka wieprzowa) 
Ciasto  czekoladowe   1 szt.(gluten pszenny, jajko) 
Herbata ziołowa 200ml 
II Danie : 
Kotlet rybny    (Miruna) 60g  Surówka z kapusty kiszonej 40g fasolka szparagowa z masełkiem 
30g  Ziemniaki 100g 
Kompot wieloowocowy 200ml 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 


