
JADŁOSPIS  
 SNIADANIE OBIAD (II DANIE+ZUPA) PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
11.06.2018 

Chleb mieszany z masłem i 

szynką wieprzową  

dodatki: pomidor    

i ogórek  
(chleb 40g, masło 4 g, szynka 8g, pomidor 4g, 

ogórek 4g) 

Herbatka 200g  
D 

Spaghetti Bolognesse  
(150g ) 

Kompot z owocami 200 ml  

Zupa ogórkowa 200 g      

 

 

Płatki ryżowe na mleku  
( 150g) 

Jabłko 35 g  

Herbatka 150 g  
 
S 

DBM 

 

Wtorek 
12.06.2018 

Bułka śniadaniowa z masłem i 

serek „Danio”  

dodatki: papryka czerwona   
(bułka 40g, masło 4g, papryka 4g,serek 150g) 

Herbata 200g  

Gulasz wieprzowy z ziemniakami i 

surówką z ogórka kiszonego  

(gulasz wieprzowy 70 g, ziemniaki 100g, surówka 100g) 

Kompot 200ml  

Zupa fasolowa 200 g  

Rogaliki 100g  

Truskawki 20g  

Kakao 200ml  

Środa 
13.06.2018 

 Chleb mieszany z masłem i pastą 

jajeczną  

dodatki: ogórek kiszony  
(chleb 40g, masło 4g, pasta 8g ogórek 4g)  

Pierogi z mięsem  
( 150g) 

Kompot z owocami 200 ml  

Budyń z sokiem 100g   

Marchew w rączkę 35 g  



Kakao 200 ml  
Zupa warzywna 200g  

SPŻ – zupa b/z 

Herbatka  

Czwartek 
14.06.2018 

Bułka śniadaniowa z masłem i 

serkiem twarogowym  

dodatki: papryka czerwona   
(bułka 40g, masło 4g, papryka 4g,twarożek 50g) 

Herbata 200g  

Kotlet mielony z ziemniakami i mizerią.  

 
(kotlet 70g, ziemniaki 100g, mizeria 100g) 

Kompot 200 ml  

Zupa barszcz czerwony 200g  

Kanapeczki z masłem i miodem

 
(pieczywo 40g, masło 4g, miód 4g) 

Banan 30g  

Jogurt do picia 100g  

Piątek 
15.06. 2018 

Chleb mieszany z masłem. 
Zupa mleczna z płatkami 

czekoladowymi  . 

dodatki: pomidor  
(chleb 40 g, masło 4g, 

zupa mleczna 200g, pomidor 5g) 

Herbata z miodem 200g 

Ryba w panierce z ziemniakami i surówką z 

kiszonej kapusty  
(ryba 70 g, ziemniaki 100g, surówka 100g) 

Kompot z owocami    200g 

Zupa kalafiorowa 200g  

 
 

Bułeczka z masłem czekoladowo-

orzechowym  
(pieczywo 40g, masło 4g)  

Brzoskwinie 35g   

Herbatka  150 ml 

W przedszkolu używa się: zboża zawierającego gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzechy(ziemne, arachidowe, migdały, orzech laskowy, włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech 

brazylijski, orzech pistacjowy, makadamia), seler, gorczyca nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczany, łubin, mięczaki-niepotrzebne skreślić. 

Alergeny zgodne z Rozporządzeniem 1169//2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 



JADŁOSPIS  
 SNIADANIE OBIAD (II DANIE+ZUPA) PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
18.06.2018 

Chleb mieszany z masłem i 

parówki „Berlinki”.   

dodatki: pomidor    
(chleb 40g, masło 4 g, parówki 50g, pomidor 4g) 

Kakao 200g  

Spaghetti Carbonara  
(150 g) 

Kompot z owocami 200 ml  

Zupa grochowa 200 g  

SPŻ – b/z 

 Twarożek z owocami 
( 150g) 

Paluszki „Juniorki”  

Herbatka 200g  

Wtorek 
19.06.2018 

 
Bułka śniadaniowa z masłem i 

serem żółtym.  

dodatki: ogórek  i papryka 

czerwona   
(bułka 40g, masło 4g, papryka 4g, twarożek 20g, 

ogórek 4g, ) 

Herbata 200g  

Pieczeń wieprzowa z ziemniakami i buraczkami

i 
 (pieczeń 70g, ziemniaki 100g, buraczki 100g) 

Kompot  200 ml  

Zupa z fasolki szparagowej 200g  

 

 

Drożdżówka półfrancuska  
100g 

Jabłuszko w rączkę 40g  

Kakao 200 g  

 

Środa 
20.06.2018 

 Chleb mieszany z masłem i pastą z 

ryby  

Pierogi z kapustą i grzybami w zasmażce

 
(150g, ) 

 

Galaretka owocowa  

(100g) 
 



dodatki: pomidor  i 

rzodkiewka  
(chleb 40g, masło 4g, rzodkiewka,6g, 

pomidor 4g, pasta 10g)  

Mleko z miodem 200 ml  

Kompot z owocami 200 ml  

  Zupa barszcz ukraiński 200g  

SPŻ – zupa b/z 

Marchew w rączkę 40g  
 

Kefir owocowy z jogurtem 

naturalnym 100g  

Czwartek 
21.06.2018 

Bułeczka śniadaniowa z masłem i 

serkiem topionym . 

dodatki: pomidor ,  

sałata  
( bułka 40g, serek 6g, masło 4g, pomidor 4g, 

sałata 4g) 

Herbatka  200g  

Kotlet schabowy z ziemniakami i surówką.  

 
(kotlet 70g, kasza 50g, surówka 70g) 

 Kompot 200 g  

Zupa pomidorowa 200g    

  Bułka maślana z masłem   
(pieczywo 40g, masło 4g) 

Winogrona bezpestkowe 40g

  

Jogurt do picia 200g  

Piątek 
22.06.2018 

Chleb mieszany z masłem i 

dżemem.  

Zupa mleczna z makaronem.   

dodatki: ogórek świeży  
(chleb 40 g, masło 4g, dżem 4g, 
zupa mleczna 200g, ogórek 5g) 

Herbata 200g 

Placki ziemniaczane  
( 150g) 

Kompot z owocami   200g 

Zupa krupnik 200 g  

ŚPŻ – zupa b/z 

 

Chałka z masłem  
(chałka 40g, masło 4g, ser 7g)  

Jabłko 40g   

Kakao 200g  

 

 W przedszkolu używa się: zboża zawierającego gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzechy(ziemne, arachidowe, migdały, orzech laskowy, włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech 

brazylijski, orzech pistacjowy, makadamia), seler, gorczyca nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczany, łubin, mięczaki-niepotrzebne skreślić. 

Alergeny zgodne z Rozporządzeniem 1169//2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 

 


