
JADŁOSPIS   DLA   PRZEDSZKOLA  

DZIEŃ TYGODNIA 

DATA 

ŚNIADANIE/OBIAD/ 

PODWIECZOREK 

NAZWA  POTRAWY WARTOŚĆ EN. ( kcal) 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

29.05.2023r. 

ŚNIADANIE Kanapka z chleba mieszanego z masłem, wędliną ogórkiem kiszonym, talerzyk z ogórkiem i pomidorkiem koktajlowym do 

chrupania,  kakao, herbata z miodem i cytryną 

320 

OBIAD z KOMPOTEM 

I DESEREM  

 

Zupa ogórkowa  z ryżem, śmietaną, dużą ilością świeżych warzyw i zieloną natką pietruszki; 

 Racuchy z jabłkami i cukrem pudrem 

Kompot wieloowocowy, Mus -Tymbark 

940 

PODWIECZOREK Kisiel cytrynowy, ciasteczko kruche wielozbożowe  200 

 

WTOREK 

 

        30.05.2023r. 

ŚNIADANIE Płatki śniadaniowe z mlekiem, herbata  z cytryną i miodem; talerz z  warzywami: kolorowe papryczki z ogórkiem 430 

OBIAD z KOMPOTEM  

I DESEREM  

 

Zupa grochowa z makaronem świeżymi warzywami, i zieloną natką pietruszki 

 Kotlecik z kurczaka z żółtym serem, ziemniaki, marchew z groszkiem  

Kompot wieloowocowy,  Kubuś sok 

950 

PODWIECZOREK Budyń śmietankowy z dodatkiem konfitury owocowej 100% 250 

 

 

ŚRODA 

 

31.05.2023r. 

ŚNIADANIE Kanapki  z chleba razowego z masłem, sałatą lodową,  wędliną, jajkiem , pomidorem, kakao, herbata z miodem    i cytryną; 

półmisek z warzywami: ogórek „ słupek”, pomidorek w plastrach, papryka kolorowa: żółta, zielona, czerwona 

300 

OBIAD z KOMPOTEM  

I DESEREM  

 

Zupa jarzynowa z ziemniakami, świeżymi warzywami, śmietaną i zieloną natką pietruszki;  

Ryż z sosem truskawkowym 

Kompot wieloowocowy, ciasteczko Sante 

960 

PODWIECZOREK Galaretka owocowa, jabłuszko w plasterkach 180 

CZWARTEK 

 

01.06.2023r. 

ŚNIADANIE Kanapki z chleba mieszanego  z masłem, sałatą lodową  serem żółtym, ogórkiem, pomidorem,  zieloną cebulką, kawa 

zbożowa, herbata z miodem  i cytryną; talerz z owocami: jabłko, kiwi, 

240 

OBIAD z KOMPOTEM  

I DESEREM  

 

Rosół z  makaronem, warzywami,  zieloną natką pietruszki,  

Gulasz z mięsa  z kaszą gryczaną surówka z kiszonej kapusty, 

Kompot wieloowocowy,   czekoladki Kinder, soczek w kartoniku 

870 

PODWIECZOREK Koktajl Shrek- szpinak, jabłko, banan   180 

PIĄTEK 

 

02.06.2023r. 

ŚNIADANIE Grysik na mleku z konfiturą owocową 100 %, herbata z miodem i cytryną, talerz z owocami:  jabłko , kiwi,  280 

OBIAD z KOMPOTEM  

I DESEREM  

 

Zupa  pieczarkowa z ziemniakami, świeżymi warzywami i zielonym koprem,  

Paluszki rybne, surówka marchewka z jabłkiem   

Kompot wieloowocowy, jabłko, kiwi 

880 

PODWIECZOREK Kanapeczka z weka z sałatą lodową  jajkiem i pomidorem, herbata z miodem i cytryną  200 

Z przyczyn niezależnych od przedszkola jadłospis na dany dzień może ulec zmianie; W posiłkach przygotowywanych w stołówce szkolnej mogą znajdować się składniki  lub substancje   

mogące  powodować alergie lub reakcje nietolerancji: mleko, jaja, seler, orzeszki ziemne 



JADŁOSPIS   DLA   SZKOŁY 

DZIEŃ 

TYGODNIA/ 

DATA 

OBIAD NAZWA  POTRAWY WARTOŚĆ EN. ( kcal) 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

29.05.2023r. 

OBIAD                                   

z KOMPOTEM 

i DESEREM  

 

Zupa ogórkowa  z ryżem, śmietaną, dużą ilością świeżych warzyw i zieloną natką pietruszki; 

Racuchy  jabłkami i cukrem pudrem 

Kompot wieloowocowy, Mus -Tymbark 

940 

 

WTOREK 

 

30.052023r. 

OBIAD                                   

z KOMPOTEM  

i DESEREM 

Zupa grochowa z makaronem świeżymi warzywami, i zieloną natką pietruszki 

Kotlecik z kurczaka z żółtym serem, ziemniaki, marchew z groszkiem  

Kompot wieloowocowy,  Kubuś sok 

950 

ŚRODA 

 

31.05.2023r. 

OBIAD                                   

z KOMPOTEM  

i DESEREM 

Zupa jarzynowa z ziemniakami, świeżymi warzywami, śmietaną i zieloną natką pietruszki;  

Ryż z sosem truskawkowym 

Kompot wieloowocowy, ciasteczko Sante 

960 

CZWARTEK 

01.06.2023r. 

OBIAD                                   

z KOMPOTEM  

i DESEREM 

Rosół z  makaronem, warzywami,  zieloną natką pietruszki,  

Gulasz z mięsa  z kaszą gryczaną surówka z kiszonej kapusty, 

Kompot wieloowocowy,   czekoladki Kinder, soczek w kartoniku 

890 

PIĄTEK 

02.06.2023r. 

OBIAD                                    

z KOMPOTEM  

i DESEREM 

Zupa  pieczarkowa z ziemniakami, świeżymi warzywami i zielonym koprem,  

Paluszki rybne surówka marchewka z jabłkiem   

Kompot wieloowocowy, jabłko,kiwi 

880 

 

Z przyczyn niezależnych od przedszkola jadłospis na dany dzień może ulec zmianie; W posiłkach przygotowywanych w stołówce szkolnej mogą znajdować się składniki  lub substancje 

mogące  powodować alergie lub reakcje nietolerancji: mleko, jaja, seler, orzeszki ziemne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


