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

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

Poniedziałek  
17.02.2020 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło 10g(mleko), szynka wiejska 
10g, ogórek zielony10g,pasta twarogowa z warzywami 20g 
Herbata  gruszkowy 200ml 

Owoc : jabłko Sok bananowy %  

Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami     250ml (seler, łopatka wieprzowa)  
Kisiel z rodzynkami  100ml  bułka maślana z masełkiem(mleko) 1szt  
(gluten pszenny) Herbata miętowa  

II danie:  
Ryż z jabłkami i cynamonem  160g polewa jogurtowa 100ml (mleko) 
Kompot porzeczkowy 200ml  

 
Wtorek  

18.02.2020 

Pieczywo mieszane 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło 10g(mleko), szynka wiejska 
10g, ogórek zielony10g,pasta jajeczna  ze szczypiorkiem (mleko,jajko) 20g 
 Herbata owocowa 200ml 

Owoc :  gruszka 1szt  Sok bananowy %  

Krupnik z kaszą jęczmienną    z ziemniakami 250ml (seler, ćwiartka z kurczaka) 
Kasza manna na gęsto z sokiem malinowym 100ml herbatnik 2szt  
(mleko, gluten pszenny) 

Filet z Łososia  60g  
Ziemniaki  150g sos holenderski 50ml  
Surówka z kiszonej kapusty (kapusta, marchew, olej rzepakowy)30g mix warzyw na ciepło 
40g  Kompot owocowy 200ml 

 
Środa 

19.02.2020 

Płatki kukurydziane na mleku 180ml,bułka 4 pory 1/2szt.(gluten pszenny)masło 
10g(mleko), parówka z szynki sokoliki 87% 1szt  rzodkiew 5g sałata 5g ketchup  
Herbata miętowa 200 ml 

Owoc :  mandarynka  1szt  Sok bananowy %  

Barszcz czerwony  ziemniakami 250 ml  (żeberka wieprzowe) 
Bułka weka z powidłami i masłem(mleko)1 szt. 150ml(gluten pszenny, mleko) Herbata 
miętowa 200ml  

Pulpecik drobiowy 60g (filet z piersi ) kasza gryczana 100g surówka pomidorka ze 
szczypiorkiem i cebulką w jogurcie naturalnym (mleko) 40g buraczki zasmażane 30g sos 
koperkowy 50ml 
Kompot owocowy 200ml  

 
Czwartek 

20.02.2020 

Bułka grahamka 1szt. (gluten żytni) , pasta z makreli , sera białego i pomiforami 
(mleko)30g,  masło10g(mleko) szynka drobiowa 10g , pomidor 10g  ,sałata 10g 

Owoc :  gruszka  1szt  Sok bananowy %  

Kalafiorowa z ziemniakami  (szynka wieprzowa)250ml 
Pudding czekoladowy (mleko) z płatkami owsianymi  chlebek WASA2szt  

Kotlet schabowy  60g, Ziemniaki 150g, 
Mizeria(ogórek zielony, jogurt naturalny, szczypiorek)( mleko) 40g sałata w ziołach 30g 
(olej rzepakowy)      Kompot owocowy  200 ml 

Piątek  
21.02.2020 

 

Kasza kukurydziana na mleku 180ml (mleko), pieczywo mieszane(gluten żytni, 
pszenny)40g masło 10g (mleko) polędwica drobiowa 20g, pomidor 10g szczypior 5g  
Herbata z lipy 200ml  

Owoc: kiwi   Sok bananowy 100% 

Zupa krem z pomidorów z grzankami (gluten pszenny, udko z kurczaka) 250ml  
Paluch z makiem 1szt budyń czekoladowy(mleko) 100ml 

Kopytka z sosem myśliwskim (gluten pszenny, mleko, łopatka wieprzowa) 160g -100ml  
ogórek kiszony 40g  kapusta biała z marchewką i kukurydzą 30g(olej rzepakowy)  
Kompot wieloowocowy 200ml  

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 
24.02.2020 

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 2 szt.(mleko)      Kisiel owocowy 100ml      Herbata 200ml 

II danie : 
Makaron spaghetti  (gluten pszenny,łopatka wieprzowa)150g z sos 100ml   
Kompot porzeczkowy   200ml  

 
Wtorek 

25.02.2020 
 

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

Owoc : gruszka  100g.  Sok jabłkowy 100% 

Zupa: 
Pomidorowa z makaronem   250 ml(seler ,gluten pszenny, porcja rosołowa, szynka 
wieprzowa) 
Sałatka owocowa100g+ biszkopty  2 szt.(gluten pszenny) 

II danie:Podudzie z kurczaka  60g, Ziemniaki 150g, 
Surówka wiosenna z kukurydzą, jabłkiem i natką pietruszki(kapusta biała)40g marchewka w 
talarkach na ciepło 30g  
Kompot jabłkowy   200 ml 

 
Środa 

26.02.2020 

Pieczywo żytnie i pszenne 40g(gluten pszenny, gluten żytni),masło10 g(mleko) szynka 
wiejska 10g, ser żółty 10g(mleko) , pomidor10g, szczypior 5g  
Herbata z pomarańczą 200ml 

Owoc : kiwi  1szt. Sok jabłkowy 100% 

Zupa: Fasolowa z ziemniakami  250ml(fasolka szparagowa, marchew, por,łopatka 
wieprzowa) 
Kisiel owocowy 100ml mini pączuś serowy 2szt( gluten pszenny) 
 

Placuszek twarogowy (ryż, twaróg, jabłko, cynamon) 2szt polewa jogurtowa 100ml (mleko) 
Kompot porzeczkowy 200ml 

 
Czwartek 

27.02.2020 

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: 
Rosół  z makaronem     250ml(seler, porcja rosołowa: szyja z indyka, skrzydełka, udko z 
kurczaka) 
Budyń z brzoskwinią + chlebek Wasa   2szt (mleko, gluten pszenny)100ml  
Herbata malinowa  200ml 

II danie: 
Kotlet mielony  (łopatka wieprzowa) 60g  Ziemniaki  z koprem  150g 
Surówka z pomidorów ze szczypiorkiem w jogurcie naturalnym 40g  fasolka szparagowa na 
ciepło 30g    Kompot   śliwkowy  200ml 

 
Piątek 

 
28.02.2020 

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: 
Jarzynowa   z ziemniakami  250ml ( seler, szynka wieprzowa)  
bułka drożdżowa  z czarną porzeczką (gluten pszenny)   1 szt. Herbata   rumiankowa 
200ml 

II danie: 
Kotlet rybny z natką pietruszki 60g (gluten pszenny)  ziemniaki 100g Surówka szwedzka 
40g kalafior z bułką tartą i masełkiem 30g  
Kompot wieloowocowy 200ml polewa czekoladowa 25ml 

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


