
JADŁOSPIS - przedszkole 
 

 

 

ŚNIADANIE  

 

 

II ŚNIADANIE 

OBIAD 

 

poniedziałek 

Jadłospis na dzień 25.03.2019r. 

 

Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi, bułka z masłem i miodem 

zawiera  alergeny: gluten,  mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, płatki kukurydziane, miód naturalny 

Sok Kubuś 

Zupa kalafiorowa, zielenina, chleb zwykły + razowy 
zawiera alergeny: gluten, seler,  mleko i produkty pochodne 

skład: jarzyny, masło, śmietana 

Spaghetti po neapolitańsku z serem żółtym, soczek owocowy 
zawiera alergeny: gluten, soja,  mleko i produkty pochodne 

skład: warzywa, parówki z szynki, ser żółty, masło, śmietana 

 

 

 

 

 

 

ŚNIADANIE 

 

 

II ŚNIADANIE 

 

OBIAD 

 

 

wtorek 

Jadłospis na dzień 26.03.2019r. 

 

 

Chleb z masłem, szynką swojską, szczypiorkiem, pomidor, kakao 

zawiera  alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne. 

Skład: mleko, masło, polędwica sopocka, kakao 

Jogurt owocowy 

zawiera  alergeny: mleko i produkty pochodne. 

Zupa pieczarkowa z zacierką, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler ,  mleko i produkty pochodne 

skład: jarzyny,  masło, śmietana, 

Polędwiczki w sosie, ziemniaki, sałata lodowa z kukurydzą, herbata z sokiem 

zawiera alergeny: gluten,  mleko i produkty pochodne,  
skład:  polędwiczki wieprzowe, masło, śmietana, kukurydza 
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środa 

Jadłospis na dzień 27.03.2019r. 

 

 

Bułka ziarnista z masłem, pastą z sera białego, makrelą, szczypiorkiem, kawa z 

mlekiem 

zawiera alergeny: gluten,  ryba, mleko i produkty pochodne. 

skład: ryba makrela, mleko, masło, kawa Inka 

Banan 

Zupa rybna, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

skład: jarzyny,  ryba miruna, masło, śmietana 

Racuchy drożdżowe z dżemem, kompot, banan 

zawiera alergeny: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne 

skład: mąka pszenna , jajka, olej, drożdże  
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Jadłospis na dzień 28.03.2019r. 

 

Zupa mleczna z kaszą jaglaną, chałka  z masłem i powidłem  

zawiera  alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne. 

skład:  mleko, masło, kasza jaglana, powidło 

Jabłko 

Zupa koperkowa z ryżem, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

skład: jarzyny, ryż, masło, śmietana 

Bigos z mięsem, ziemniaki, herbata z sokiem, jabłko 

zawiera alergeny: gluten, soja,   mleko i produkty pochodne  

skład: kapusta biała +  kiszona, mięso wieprzowe, kiełbasa wiejska 
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Jadłospis na dzień 29.03.2019r. 

 

Chleb orkiszowy z masłem serem żółtym, szczypiorkiem, papryka, kakao 

zawiera  alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, kakao 

skład: masło, mleko, kakao, ser żółty 

Drożdżówka 

zawiera  alergeny: gluten, jajka,  mleko i produkty pochodne 

Barszcz ukraiński z jajkiem, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler, jajo, mleko   

skład: jarzyny, kości z kurczaka, makaron i produkty pochodne 

Pierogi ze szpinakiem i masłem, kompot 

zawiera alergeny: gluten, jaja,  mleko i produkty pochodne  

skład: mąka pszenna, ser biały, szpinak, śmietana 
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Jadłospis na dzień 01.04.2019r. 

 

 

Zupa mleczna z płatkami owsianymi, rogal z masłem i miodem 

zawiera  alergeny: gluten,  mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, płatki owsiane,  miód naturalny 

Pomarańcza 

Kapuśniak z kiełbasą, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler,  mleko i produkty pochodne 

skład: jarzyny, kiełbasa wiejska, masło 

Makaron z serem, kompot, pomarańcza 

zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, jajka 

skład: mąka pszenna, ser biały, jajka 
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wtorek 

Jadłospis na dzień 02.04.2019r. 

 

Chleb słonecznikowy z masłem, polędwicą drobiową, szczypiorkiem, pomidorem, 

kawa z mlekiem 

zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne 

skład:  mleko, masło, polędwica sopocka, kawa Inka 

Serek owocowy 

Zupa pomidorowa z ryżem, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler,  mleko i produkty pochodne 

skład: jarzyny, ryż koncentrat pomidorowy, masło, śmietana, 

Schab pieczony w własnym sosie, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, herbata 

z sokiem 

zawiera alergeny: gluten,  mleko i produkty pochodne,  

skład: schab, warzywa, śmietana masło,  
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Jadłospis na dzień 03.04.2019r. 

 

Chleb rustykalny z masłem, jajkiem gotowanym, szczypiorkiem, rzodkiewką, 

ogórkiem, kakao 

zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

skład:  mleko, masło, jajka, kakao 

Kiwi 

Zupa rybna, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

skład: jarzyny,  ryba miruna, masło, śmietana 

Pierogi leniwe z masłem, surówka z marchwi i jabłka, kompot 

zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

skład: mąka pszenna, jajka, ser biały, masło, warzywa 
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Jadłospis na dzień 04.04.2019r. 

 

Zupa mleczna z zacierką, chałka z masłem i serkiem białym 

zwiera  alergeny: gluten,  mleko i produkty pochodne. 

skład: mleko, masło, zacierka, ser biały 

Soczek owocowy 

Rosół z makaronem i jarzynami, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler,  

skład: jarzyny, kości drobiowe, makaron 

Udko pieczone, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty, kompot  

zawiera alergeny: gluten, jaja,  mleko i produkty pochodne  

skład: udko z kurczaka, warzywa, masło 
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Jadłospis na dzień 05.04.2019r. 

 

Bułka owsiana z masłem, rybą makrelą w pomidorach, szczypiorkiem, ogórkiem, 

kawa z mlekiem 

zawiera alergeny: gluten, ryba, mleko i produkty pochodne 

skład:  mleko, masło, ryba makrela, kawa Inka 

Mandarynka 

Zupa ziemniaczana z kiełbasą, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler, soja,  mleko i produkty pochodne 

skład: jarzyny, kiełbasa wiejska, masło, śmietana, 

Ryż z truskawkami i śmietaną, herbata z sokiem, mandarynka 

zawiera alergeny: gluten,  mleko i produkty pochodne  

skład: ryż , truskawki, masło,  śmietana 

 

 


