
 

 

 
 
 

Jadłospis szkoła 

 
  

 
 

 

 ZESTAW 
II danie + surówka + kompot 

 
PONIEDZIAŁEK  

Klops w sosie borowikowym 
Kasza gryczana prażona 

Surówka  
 

 

 
WTOREK 

 
 

Schabik gotowany 
ziemniaki 
 Surówka  

 

 

 
ŚRODA 

 

 
 

 
 Pierogi z mięsem okraszone zasmażaną cebulką 

surówka 
 

 

 
CZWARTEK 

 
 

Placek po węgiersku z gulaszem mięsno warzywnym 
surówka 

 

 
PIĄTEK 

 
 

 
Naleśniki z serem i jogurtem owocowym 

 
 

 

  



 Numery alergenów występujących w posiłkach: 

1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica, kamut). 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty

przygotowane na ich bazie).3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 5. Orzeszki ziemne (arachidowe i produkty przygotowane na ich

bazie).6. Soja i produkty pochodne  (produkty przygotowane na ich bazie). 

7. Mleko i produkty pochodne  (produkty przygotowane na ich bazie).8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie,

orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy oraz produkty 

przygotowane na ich bazie). 9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 10. Gorczyca i produkty pochodne 

(produkty przygotowane na ich bazie). 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie).12. Dwutlenek siarki. 13. Łubin (produkty

przygotowane na ich bazie).14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie).Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: 

ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, , Zgodnie z informacjami od producentów mogą one 

zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy. 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
8.4.2019 

Domowa owsianka  na mleku 
150 ml   

Kanapeczki z mieszanym 
pieczywem pszennym i razowym 
z wędlinką wieprzową i drobiową 

i warzywa 
Herbatka owocowa bez cukru  

150 ml 
1,3,7, 

Rosolnik  250 ml 
Spagetti bollognesse 200 g 

,  Kompot owocowy bez cukru 
1,3, 

Kisiel owocowy 100 g 
Rogal maślany   

1,3,7, 

Wtorek 
9.4.2019 

Kasza kukurydziana na mleku 
150 ml 

 pieczywo mieszane, 
Paróweczka drobiowa  

Herbatka z cytryną bez cukru 
150 ml  
1,3,7 

Barszcz czerwony z ziemniakami   
250 ml  

Pulpety wieprzowo-cielęce sosie 
100 g ziemniaczki ,100 g sałatka z 

kapusty pekińskiej 50 g  
Kompot owocowy bez cukru 150 ml 

1,3,7 

Kanapeczki z żółtym 
serkiem  

Herbatka owocowa bez 
cukru 150 ml  

1,3,7, 

Środa 
10.4.2019 

 Kasza manna  na mleku  150 ml 
Pieczywo mieszane, polędwiczka 

sopocka  warzywa  
Herbatka owocowa  bez cukru 

150 ml  1,3,7 

Pomidorowa z ryżem  250 ml 
Pierogi z mięsem 150 g surówka z 

marchewki i jabłuszka 50 g 
Kompot owocowy bez cukru. 

150ml 1,3,7 

Ciasto domowe 70 g 
owoc 

Herbatka owocowa bez 
cukru 150 ml 

1,3,7, 

11.4.2019 

Mix płatków zbożowych  na 
mleku  150ml 

Kanapeczki z szyneczką 
wieprzową i marchewka do 

pochrupania 
Herbatka owocowa bez cukru 

150ml 
1,3,7, 

Zupa jarzynowa z fasolką 
szparagowa   250 ml 

Kotlet drobiowy  ziemniaki 100 g, 
surówka colesław  50 g 

Kompot owocowy bez cukru 150 
ml 

Budyń waniliowy 150 g 
Wafel ryżowy 

Herbatka owocowa bez 
cukru 150 ml 

1,3,7, 

Piątek 
12.4.2019 

Płatki kukurydziane na mleku 
150 ml 

Pieczywo mieszane pasta z 
łososiem  

Herbatka  z cytryną bez cukru 
150 ml 1,3,7 

Kalafiorowa  z ziemniakami 250ml  
Filety rybne pieczone na parze  60 

g  ziemniaczki gotowane,100 
surówka z kapusty kiszonej i 

marchewki 50  
Kompot owocowy bez cukru 150 ml 

4 

Bułeczka pszenna z 
twarożkiem na słodko  

Herbatka z cytryną bez 
cukru 150 ml 

1,3,7, 
, 

Jadłospis przedszkole


