
       PRZEDSZKOLE - JADŁOSPIS 
              15  - 19  MAJA 

 
 

PONIEDZIAŁEK 
Śniadanie: mleko z płatkami cynamonowymi, chleb wiejski, masło, serek topiony, 

rzodkiewka, herbata z cytryną 
Zupa koperkowa z ryżem 

Potrawka z kurczaka w sosie gyros, kaszka bulgur, surówka z ogórków kiszonych 
Kompot z owocami 

Podwieczorek: budyń śmietankowy z truskawkami, biszkopt języczek,  herbata malinowa 
(kanapki z szynką) 

 
WTOREK 

Śniadanie: bułka żytnia, sałata, masło,  polędwica sopocka, pomidor, kakao 
Zupa  kalafiorowa z zacierką 

Sznycelek z indyka, ziemniaki, mizeria 
Kompot z owocami 

Podwieczorek: rogaliki z konfiturą, banan, herbata owocowa 
(kanapki z serkiem żółtym) 

 
ŚRODA 

Śniadanie: mleko z płatkami jaglanymi, chleb ze słonecznikiem, sałata, masło, szynka z 
indyka, ogórek, herbata pomarańczowa z melissą 

Barszcz czerwony z jajkiem i ziemniakami 
Łazanki z młodą kapustą i kiełbaską 

Kompot z owocami 
Podwieczorek: chałka z masłem i dżemem truskawkowym, winogrona, herbata 

(kanapki z wędliną) 
 

CZWARTEK 
Śniadanie:  jajecznica na maśle, bułka z ziarnami, masło, szczypiorek, kakao 

Zupa ogórkowa z ryżem 
Pieczone podudzia z kurczaka, ziemniaki, surówka kukurydziana z pomidorami 

Kompot z  owocami 
Podwieczorek: ciasto drożdżowe z owocami, pomarańcze, herbata z cytryną 

(kanapki z wędliną) 
 

PIĄTEK 
Śniadanie : mleko z płatkami  miodowymi, chleb pszenny, masło,  ser ementaler, herbata 

z cytryną 
Zupa pieczarkowa z łazankami 

Paluszki z fileta z mintaja, ziemniaki, marchewka duszona z groszkiem 
Kompot z owocami 

Podwieczorek: jogurt owocowy, wafle kukurydziane z polewą jogurtową, herbata 
owocowa 

(kanapki z serkiem almette) 
 

 ŻYCZYMY SMACZNEGO !!! 
 

Śniadanie – ok 330 kcal, Obiad – ok 450 kcal, Podwieczorek –ok 280 kcal 



 
 
 

SKŁAD SUROWCÓW I WYKAZ ALERGENÓW 
DAŃ OBIADOWYCH 

 
 
 

PONIEDZIAŁEK 
1.Zupa koperkowa z ryżem 

(wywar z  kurczaka,  koperek, marchewka, pietruszka, cebula, , sól, pieprz, warzywa suszone, ryż śmietana 30%, masło 
82%) 

2.Kurczak w sosie gyros,  kaszka bulgur, surówka z ogórków kiszonych 
(filet z kurczaka, cebula, papryka, czosnek, seler naciowy,,   mąka pszenna, olej rzepakowy, przyprawa gyros, papryka 

czerwona, curry,  śmietana 30%,,warzywa suszone, kasza bulgur,   pieprz, sól, ogórek kiszony, cebula czerwona, oliwa 
z oliwek) 

 

WTOREK 
1.Zupa kalafiorowa z zacierką 

(wywar z kurczaka, kalafior, , mąka pszenna, śmietana 30%, , cebula,   marchewka, , pietruszka, seler,   por, pieprz, 
sól, natka) 

2.Sznycelek wieprzowy, ziemniaki, mizeria 
(łopatka wieprzowa, mąka pszenna,  jaja, bułka tarta pszenna, sól, pieprz, olej rzepakowy, ziemniaki, ogórki świeże, 

jogurt naturalny) 
 

ŚRODA 
1.Barszcz czerwony z jajkiem i ziemniakami 

(wywar z kurczaka, buraki, koncentrat z buraków, ziemniaki, marchewka,  pietruszka ,seler, cebula,  liść laurowy, 

czosnek,  warzywa suszone, , pieprz ziołowy ,sól , śmietana 30%, mąka pszenna, jaja) 
2.Łazanki z  młodą  kapustą  i kiełbaską 

(mąka pszenna,   kiełbasa wieprzowa, szynka wieprzowa wędzona, kapusta młoda , pieprz, sól, olej rzepakowy, 
cebula, ) 

 
CZWARTEK 

1.Zupa ogórkowa z ryżem 
(wywar z kurczaka,  masło 82%, ,  ogórki kiszone ,marchewka, cebula, pietruszka, seler,   ryż, koperek, pieprz, sól, 

śmietana 30%, ) 
2.Pieczone podudzia z kurczaka, ziemniaki , surówka kukurydziana z pomidorami 

(podudzie z kurczaka, papryka mielona , zioła prowansalskie  czosnek,  olej rzepakowy, warzywa suszone, sól, pieprz, 
ziemniaki  ,kukurydza , pomidory, kapusta pekińska, oliwa z oliwek, cukier) 

 
PIĄTEK 

1.Zupa pieczarkowa z łazankami 
(wywar z kurczaka , cebula, masło 82%, pieczarki, por,   marchew,  pietruszka, seler, , sól, pieprz ziołowy,  warzywa 

suszone, mąka pszenna, śmietana 30%,natka pietruszki ) 

2.Paluszki z fileta z mintaja, ziemniaki, marchewka duszona z groszkiem 
(filet z mintaja, jaja, mąka pszenna, bułka tarta, masło 82%, śmietana 30% olej rzepakowy, sól, pieprz, ziemniaki 

rozmaryn, czosnek,, marchew, groszek,) 
 
 

 


