
 

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 

 
Sporządził: Walczak Katarzyna        Zatwierdził: 

 

JADŁOSPIS 13-17.2.2023 r. 

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

POSIŁEK 
(rozkład procentowy) 

PONIEDZIAŁEK 

13.2.2023 r. 

WTOREK 

14.2.2023 r. 

ŚRODA 

15.2.2023 r. 

CZWARTEK 16.2.2023 r. 

TŁUSTY CZWARTEK 

PIĄTEK 

17.2.2023 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 wieprzowa (25g),  

mix warzyw (30g).  

Kawa zbożowa (150g). 

Winogrona (100g). 

 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Płatki czekoladowe z 

mlekiem (140g).  

Pieczywo razowe (25g) 

z masłem (3g),  

polędwica z indyka (20g),  

mix warzyw (15g).  

Herbata/Woda (150g). 

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

Pieczywo pszenne (50g) 

z masłem (5g),  

pasta jajeczna ze 

szczypiorkiem (30g). 

Kakao (150g). 

Melon (100g). 

 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał. 

Kasza jaglana na mleku 

(140g). 

Pieczywo żytnie (25g) 

z  masłem (3g),  

ser żółty (15g),  

mix warzyw (15g).  

Herbata/Woda (150g). 

Banan (100g). 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Pieczywo mieszane (50g) 

z masłem (5g),  

kiełbasa krakowska, serek 

topiony (po 15g),  

mix warzyw (30g). 

Bawarka (150g). 

Mandarynka (100g). 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

OBIAD 
(ok. 30-35% 

420-490 kcal) 

I TURA 

godz. 11:30/12:00 

II TURA 

godz. 12:30 

Kluski leniwe z serem 

(180g), polewa jogurtowo-

truskawkowa (40g),  

surówka z selera 

z jabłkiem i jogurtem 

(60g).  

Herbata ziołowa (150g).  
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał, seler. 

Karkówka duszona (80g) 

z warzywami korzennymi 

(40g) z musztardowym 

sosem (30g), 

kasza pęczak (120g),  

sałatka z buraczków 

z warzywami (60g). 

Kompot owocowy (150g). 
Alergeny: seler. 

Łazanki (140g) z 

pieczarkami, kapustą 

kiszoną (60g) i kiełbasą 

(50g),  

surówka z pomidora 

ze szczypiorem i jogurtem 

(60g). 

Sok marchwiowy (150g). 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Gulasz drobiowy (80g) 

z warzywami (60g), 

ziemniaki (120g), 

surówka z kolorowych 

papryk i ogórka kiszonego 

(60g). 

Kompot śliwkowy (150g). 

  
Alergeny: gluten, jajo. 

Miruna panierowana 

(80g), 

risotto curry z warzywami 

(160g),  

surówka z kiszonej 

kapusty (60g). 

Sok jabłkowy tłoczony 

(150g). 
Alergeny: ryba. 

PODWIECZOREK 
(ok. 15-20% 

210-280 kcal) 

I TURA 

godz. 14:30/15:00 

II TURA 

godz. 15:30 

Zupa minestrone 

z wołowiną, czerwoną  

soczewicą i ziemniakami 

(200g). 

Wafle ryżowe (24g). 

Herbata/Woda (150g). 
Alergeny: seler. 

Pizzerinka z szynką 

i żółtym serem (80g),  

keczup (20g), 

mix warzyw (30g). 

Lemoniada (150g) 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Zupa krem szpinakowy 

z ziemniakami i śmietanką 

(200g). Tost pełnoziarnisty 

z masłem czosnkowym 

(30g). 

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

nabiał, seler. 

Pączek z marmoladą (80g),   
bakalie (20g). 

Koktajl jogurtowy 

z malinami i maślanką 

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

orzechy. 

Barszcz czerwony 

z jajkiem i ziemniakami 

(200g). 

Pieczywo chrupkie (15g). 

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

nabiał, seler. 


