
 

JADŁOSPIS 
02.12.19 do 13.12.19r. 

 
 

 

DATA 

 

ŚNIADANIE 

 

II  ŚNIADANIE 

 

OBIAD 

 

PODWIECZOREK 

Pn. 

02.12.19 

Pieczywo mieszane, masło, pasta 

z wędliny ogórek św. 

Kawa zbożowa./jęczmień żyto/ 

mleko 

banan Zupa pomidorowa z ryżem/seler śmietana 18 % 

Makaron z twarogiem polane musem 

truskawkowym. 

Kompot wieloowocowy. 

Kulki wielozbożowe  

mleku. 

 

Jabłko 

Wt. 

03.12.19 

Pieczywo mieszane/mąka 

pszenna żytnia/, masło kanapki 

wiosenne  

jajko ,rzodkiewka ,pomidor, 

szczypior ,ogórek św. sałata   

Kawa zbożowa 

jęczmień,żyto,mleko / 

 

gruszka Żurek z kiełbasą i ziemniakami. 

Wątróbka drobiowa w sosie własnym z kasza 

kuskus. 

Sur. Buraczki zasmażane 

Kompot truskawkowy. 

Płatki kukurydziane 

na mleku. 

Banan 

Śr. 

04.12.19 

Pieczywo mieszane, masło, 

Pasztet drobiowo-wieprzowy, 

ogórek świeży, pomidor. 

Kawa zbożowa 

/jęczmień,żyto,mleko / 

marchewka Zupa koperkowa z ziemniakami śmietana 18 %. 

Gulasz drobiowy w sosie paprykowym, kasza 

gryczana. 

Sur. Ogórek kiszony z cebulą 

Kompot wiśniowy. 

 

Chałka z masłem. 

Mleko 

Gruszka 

Czw 

05.12.19 

Pieczywo mieszane, masło, 

kiełbasa żywiecka, pomidor, 

sałata rzymska, pomidor 

Kawa zbożowa. 

/jęczmień,żyto,mleko / 

 

mandarynka Zupa krem z marchewki. 

Łazanki – makaron z kapustą kiszoną i z 

kiełbasą. 

Kompot wieloowocowy 

Kisiel owocowy z 

jabłkiem. 

Biszkopty bez cukru, 

jabłko. 

Pt 

06.12.19 

 

Bułka wrocławska, masło, ser 

żółty, pomidor koktailowy. 

Kawa zbożowa. 

/jęczmień,żyto,mleko / 

 

cytryna 

Zupa fasolowa z ziemniakami. 

Paluszki rybne w panierce, ziemniaki puree z 

koperkiem. 

Mizeria /śmietana 12%/. 

Kompot śliwkowy 

 

Mus owocowo-

jogurtowy. Chrupki 

kukurydziane, 

mandarynka. 

 

Pn. 

09.12.19 

Pieczywo mieszane, masło, 

szynka krucha, sałata masłowa, 

pomidor. 

Kawa zbożowa. 

/jęczmień,żyto,mleko / 

Owoce suszone i 

orzechy 

 

 

Krupnik z ziemniakami i pietruszką. 

Placki z jabłkiem i cukrem pudrem. 

Kompot truskawkowy. 

Makaron na mleku, 

biszkopty. Jabłko. 

Wt. 

10.12.19 

Bułka wieloziarnista, masło, 

twarożek homogenizowany. 

Kakao na mleku słodzone 

miodem. 

Urodzinki – 

torty. 

 

 

Zupa grochowa z ziemniakami. 

Gulasz drobiowy z kasza gryczaną białą. 

Sur. pomidor, fasolka szparagowa. 

Kompot wieloowocowy. 

Bułka maślana z 

masłem, mleko. 

Mandarynka. 

Śr 

11.12.19 

Pieczywo mieszane, masło, 

jajecznica ze szczypiorkiem. 

Pomidor. 

Herbata miętowa. 

Mandarynka 

 

 

Zupa z soczewicy z ziemniakami. 

Makaron z sosem pomidorowo-paprykowym i 

kiełbasą. 

Sur. Sałata lodowa z pestkami dyni i 

słonecznika. 

Kompot z czarnej porzeczki. 

 

Płatki owsiane na 

mleku, wafle 

kukurydziane, jabłko. 

Czw 

12.12.19 

Pieczywo mieszane, masło, 

Szynka drobiowa z indyka, 

sałata, pomidor. 

Kawa zbożowa. 

/jęczmień,żyto,mleko / 

Kalarepa Zupa szpinakowa. 

Kopytka polane cebulką i kiełbasą, marchew z 

porem. 

Kompot malinowy. 

Chałka z masłem, 

kiwi, kakao. 

 

Pt 

13.12.19 

Płatki owsiane na mleku. 

Bułka omega, masło, dżem 

truskawkowy. 

Marchewka Zupa ziemniaczana z zacierkami.                 

Kotlet z ryby, ziemniaki pure z koperkiem.                                                      

Sur. Kapusta kiszona z cebulką.  Kompot 

wieloowocowy. 

Jogurt naturalny                   

z owocami. 

Chrupki 

kukurydziane, jabłko. 

 

 

 

 



Dzieci mają nieograniczony dostęp do wody butelkowej niegazowanej. 
 

W powyższym jadłospisie wyróżnione są substancje i produkty 

powodujące alergie lub reakcje nietolerancji zgodnie z zarządzeniem UE nr 1169/2011. 

 

Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe np. kakao, herbata, kaszka kukurydziana, płatki kukurydziane, wafle 

kukurydziane, produkty mięsne mogą zawierać śladowe ilości alergenów glutenu, laktozy, soi, orzechów, selera i gorczycy. 

 

 


