
JADŁOSPIS  Przedszkole nr 24 

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

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

DATA ŚNIADANIE II ŚNIADANIE  ZUPA II DANIE 
PONIEDZIAŁEK 

19.04.2021 
 

 Kasza kukurydziana    na 
mleku180 ml, pieczywo 
mieszane40g(gluten 
pszenny, żytni) 
)masło10g(mleko)polędwica 

drobiowa 20g,   pomidor 10g 
szczypiorek 5g  
  
Herbata miętowa 200 ml 

Kisiel  z ananasem i 
brzoskwinią  150ml+ 
ciasteczko z żurawiną 
2szt  50g (gluten) 
 

Herbata  z dzikiej róży 
200ml 
 
 
Owoc : gruszka   
 
 

Kapuśniak z 
kapusty kiszonej z 
ziemniakami  250 
ml  
 

Makaron z polewą 
owocowa i twarożkiem 
120/100ml (gluten 
pszenny, mleko) 
  
Kompot  gruszkowy bez 
cukru  200ml 

WTOREK 
 

20.04.2021 

Pieczywo 
mieszane40g(gluten 
pszenny, gluten żytni),  

szynka babuni 20g  
masło10g(mleko) ,twarożek 
wiosenny(mleko) 20g, 
sałata  5g keczup 50g  
  parówka drobiowa  1szt  
 Herbata owocowa 
niesłodzona  200ml 

  Mus jabłkowo 
bananowy  100g  
+wafel ryżowy   
 

Herbata 200ml 
 
 
marchewka do 
chrupania 100g  

Rosół z 
makaronem  i 
natka pietruszki  
250ml(seler, 
gluten) 
 

Aromatyczne kuleczki z 
indyka z sosem tikku 
masala-curry 60g 
kasza pęczak 100g  
ogórek kiszony 40g 
Kompot porzeczkowy bez 
cukru  200 ml 
 

ŚRODA 
 

21.04.2021 

 Mleko z miodem (mleko) 

200ml Pieczywo 
mieszane40g(gluten 
pszenny, gluten żytni) 
masło10g(mleko) ,polędwica 
rubinowa 20g, (mleko), 

ogórek  10g ,rzodkiewka 15g  
 
Herbata rumiankowa 200ml 

Bułka grahamka z 
szynką  1/2 szt. 
(gluten ) 
 

 
Owoc: Jabłko   

Kalafiorowa ze 
świeżym koprem  
(groch połówki, 
ziemniaki,  
marchew) 
250ml(seler)  

Czekoladowe naleśniki z 
serkiem waniliowym i 
powidłami śliwkowymi 
2szt  śmietana  
18%(mleko,gluten 
pszenny)  
 
 

 
Kompot  śliwkowy  bez 
cukru 200ml 

CZWARTEK 
 

22.04.2021 

Bułka kukurydziana  
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) ,sałatka jarzynowa  

50g,  
 jajko 1/2szt  kiełbaska sucha   
10g  
 masło10g(mleko) , pomidor 

15g   
      Herbata miętowa 200 ml  

Jogurt owocowy 50g 
(mleko) rogal z 

makiem 1/2szt z 
miodem  (gluten 
pszenny) 
 
 

 
Owoc : gruszka 1szt 

Pomidorowa z 
makaronem  250 
ml(seler, gluten 
pszenny)  

Bitka wieprzowa  60g, 
Sos pieczeniowy 50ml 
ziemniaki  100g 
Surówka z buraczków( 
buraczki, marchew, 
cebulka, olej 
rzepakowy)40g 
   
 Kompot jabłkowy  bez 
cukru  200ml 
 

PIĄTEK 
 

23.04.2021 

 pieczywo 
mieszane40g(gluten 
pszenny, gluten żytni) 
masło10g(mleko) ser 
żółty(mleko) 10g,  
pasztet pieczony 10g, 
szczypior 5 
pomidor 10g  
 
Herbata owocowa 200ml 
 

Owsianka z malinami 
(mleko) 100ml mini 

bułeczka cynamonowa 
1szt (gluten pszenny) 
    
Herbata  z dzikiej  róży 
200ml 
Owoc: banan 1szt  

Barszcz biały  
 250ml  

Łazanki z szynką 
wieprzową i kiełbaską 
160g (gluten pszenny)  
 

trio na parze 70g 
Kompot wieloowocowy 
200ml  

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

26.04.2021   pieczywo pszenne i żytnie 
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) masło 
10g(mleko)pasztet pieczony 

10g  szynka drobiowa  10g, 
sałata 5g, pomidor 10g      
 
Herbata z cytryną  200ml 

Bułka z otrębami 
1/2szt  serkiem 
biały i ziołami   
(gluten 
pszenny,mleko)   

100g  
Herbata miętowa 
200ml 
 
Owoc : Jabłko 1szt. 
 

Zupa szczawiowa z 
ziemniakami  

Spaghetti bolognese 150g 
makaron spaghetti 100g 
(gluten pszenny)   
 

 
 
Kompot wiśniowy 200ml 

WTOREK 
 

27.04.2021 

Bułka kukurydziana  
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) ,pasztet 10gluten), 

sałata 5g szczypior 10g  
jajecznica 50g  
              
Herbata z cytryna i 
cynamonem   200 ml 
 

Pudding jaglany z 
wiórkami 
kokosowymi 
(mleko) 100ml  
 

Herbata 
rumiankowa 200ml  
 

Owoc: gruszka 1szt  
 

Barszcz ukraiński z 
fasolką 250ml  
 

Łagodne żółte curry z 
kurczakiem , ciecierzycą i 
warzywami 160g ryż 100g 
 
Kompot jabłkowy   bez 
cukru 200ml 

ŚRODA 
 

28.04.2021 

Kakao  na mleku 180ml, 
pieczywo mieszane 
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) masło10g(mleko)  
pasta jajeczna 30g,  
szynka konserwowa 10g 
ogórek 10g sałata 5g  
               
 Herbata miętowa 200ml 
 

 Sałatka jarzynowa 
50g chlebek z dynią 
2szt (gluten 
pszenny] 
Herbata owocowa 
200ml 
Owoc : Jabłko 

Krem z cukinii  
250ml(seler) 
 
 

Karczek w sosie własnym  
60g ziemniaki 100g 
Surówka z kapusty 
pekińskiej z kukurydzą, 
papryką, szczypiorkiem -
olej rzepakowy) 70g  
       
Kompot śliwkowy    bez 
cukru 200 ml 
 
 

CZWARTEK 
 

29.04.2021 

Pieczywo mieszane 
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni), masło10 g(mleko)  
serek straciatella (mleko) 

20g, , pomidor10g  
polędwica rubinowa 10g  
szczypior 5g,   
 
Herbata z pomarańczą 200ml 
 

Serek wiejski 
(mleko) 100g rogal 

maślany ½ szt  
 

Herbata miętowa 
200ml  
 
Owoc : banan 

Krupnik z kaszą 
jaglaną(marchewka, 
seler, por, 
ziemniaki) 250ml  
 

Pampuchy na parze  
 z polewą jogurtowo 
owocową 160/100g(mleko)  
 
Kompot z jabłek i aronii z 
miodem bez cukru  200ml 
 

PIĄTEK 
 

30.04.2021 
 

 pieczywo mieszane 
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) masło10g (mleko), 

wędlina drobiowa 10g  
ogórek  10g  dżem wiśniowy 
10g serek fromage 10g 
(mleko) 
 
Herbata z sokiem malinowym 
200ml 

Ciasto 
marchewkowe 50g 
(gluten pszenny) 
 
 

marchewka w 
słupkach do 
chrupania 100g 

Zupa krem z buraka 

250ml 
Kotlet jajeczny 60g (gluten 
pszenny, jajko) 

ziemniaczki pure 100g 
buraczki z jabłkiem i 
cebulką 70g  
 
Lemoniada (woda 
mineralna  z cytryną -bez 
cukru) 200ml  
 
 

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

 


