
 

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 
 

Sporządził: Walczak Katarzyna        Zatwierdził: 

 

JADŁOSPIS 6-10.2.2023 r. 

 
(75% całodziennego zapotrzebowania dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050 kcal). 

POSIŁEK 
(rozkład procentowy) 

PONIEDZIAŁEK 

6.2.2023 r. 

WTOREK 

7.2.2023 r. 

ŚRODA 

8.2.2023 r. 

CZWARTEK 

9.2.2023 r. 

PIĄTEK 

10.2.2023 r. 

ŚNIADANIE  
(ok. 25-30%  

350-420 kcal) 

I TURA 

godz. 8:30 

II TURA 

godz. 9:00 

Pieczywo mieszane (50g) 

z masłem (5g),  

szynka gotowana (25g),  

mix warzyw (30g).  

Kawa zbożowa (150g). 

Jabłko (100g). 

 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Kasza jęczmienna  

na mleku (140g),  

pieczywo żytnie (25g) 

z masłem (3g), 

ser żółty (20g), 

mix warzyw (15g). 

Herbata/Woda (150g). 

Mandarynka (100g). 
Alergeny: gluten, jajo,nabiał. 

Pieczywo pszenne (50g) 

z masłem (5g),  

kiełbasa żywiecka (25g),  

mix warzyw (30g). 

Kakao (150g). 

Winogrona (100g). 

 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Płatki wielozbożowe 

z mlekiem (140g),  

pieczywo wiejskie (25g) 

z masłem (3g),  

salami (20g),  

mix warzyw (20g).  

Herbata/Woda (150g). 

Jabłko (100g). 
Alergeny: gluten, jajo, nabiał. 

Pieczywo mieszane (50g) 

z masłem (5g),  

polędwica sopocka,  

serek capri (po 15g), 

mix warzyw (30g). 

Bawarka (150g). 

Gruszka (100g). 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

OBIAD 
(ok. 30-35% 

420-490 kcal) 

I TURA 

godz. 11:30/12:00 

II TURA 

godz. 12:30 

Pierogi z serem (200g) 

polewa jogurtowo-

śmietanowa z wanilią 

(20g), 

marchew mini (60g), 

kalarepa (50g). 

Sok bananowy (150g). 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Klopsik wieprzowy a’la 

gołąbek (100g) w sosie 

warzywno-pomidorowym 

(60g),  

ryż jaśminowy (120g), 

mizeria z jogurtem (60g).  

Herbata z imbirem  

(150g). 
Alergeny: gluten, jajo,nabiał. 

Schab pieczony (80g) 

z sosem pieczarkowym 

(50g), kasza kus-kus 

z warzywami (140g), 

surówka z kapusty 

pekińskiej z warzywami 

z winegret (60g). 

Sok jabłkowy (150g).  
Alerg: gluten, nabiał. 

Kotlet devolay z piersi 

kurczaka z żółtym serem 

(90g), ziemniaki (120g),  
buraczki na ciepło (50g), 

surówka z cykorii 

z warzywami i jogurtem 

(60g).  

Kompot porzeczkowy (150g). 
Alergeny: gluten, jajo, nabiał. 

Makaron (120g) 

z warzywami (50g) 

i łososiem (40g) w sosie 

śmietanowo-serowym 

(40g), mix warzyw 

do chrupania (60g). 

Kompot owocowy (150g). 
Alergeny: gluten, ryba, 

nabiał. 

PODWIECZOREK 
(ok. 15-20% 

210-280 kcal) 

I TURA 

godz. 14:30/15:00 

II TURA 

godz. 15:30 

Zupa kalafiorowa z 

ziemniakami (200g). 

Ciasteczka bezcukrowe  

(50g). 

Herbata/Woda (150g). 
Alergeny: gluten, nabiał, 

seler. 

Placki drożdżowe 

z jabłkiem (120g), 

syrop klonowy (20g), 

ananas (50g). 

Kisiel truskawkowy(150g) 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał. 

Kapuśniak z kiszonej 

kapusty z ziemniakami 

(200g). 

Chrupki kukurydziane  

(15g). 

Herbata/Woda (150g). 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Serek wiejski (100g) z 

miodem (10g), 

bułka wrocławska (30g) z 

masłem (3g), banan (50g).  

Lemoniada pomarańczowa 

(150g). 
Alergeny: gluten, jajo, nabiał. 

Zupa krem pomidorowy 

z kluseczkami (200g). 

Kabanosy (30g). 

Herbata/Woda (150g). 

 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał, seler. 


