
 

 PONIEDZAŁEK 06.07.2020 r.   

Śniadanie 

Zupa mleczna z płatkami owsianymi i suszoną żurawiną (białko mleka, gluten 

mąki pszennej) 
Chleb słonecznikowy z masłem, ser żółty, pomidor, szczypiorek (białka mleka, 

gluten maki pszennej) 
Herbata owocowa 

  

II śniadanie Jabłko.   

Obiad 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, warzywami, zieloną pietruszką, zabielana 

śmietaną (białko mleka, seler), 
Racuchy z koktajlem truskawkowym (białko mleka, gluten) 
Kompot. 

200g 

150g 

200g 

126 kcal 

241,7 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek 

Chleb graham z masłem, szynka z wędzarni, szczypiorek (białko mleka, gluten 

mąki pszennej, laktoza, białko sojowe, błonnik pszenicy) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

 WTOREK 07.07.2020 r.   

Śniadanie 

Weka z masłem, dżem jagodowy  (białko mleka, gluten mąki pszennej) 
Kakao (białko mleka) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

II śniadanie Banan.   

Obiad 

Lane ciasto na rosole z warzywami, zieloną pietruszką (seler, gluten) 
Ziemniaki młode z koperkiem, 

Devolaje drobiowe z serem żółtym (białko mleka, gluten), 
Mizeria z ogórków z dodatkiem jogurtu naturalnego (białko mleko) 
Kompot 

200g 

150g 

50g 

50g 

200g 

92 kcal 

105 kcal 
95,5 kcal 

14 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek 
Legumina z musem malinowym (gluten, białko mleka) 
Sok owocowy 

 

 
 

 ŚRODA 08.07.2020 r.   

Śniadanie 

Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi (białko mleka) 
Cheb wiejski z masłem, pasta jajeczna, szczypiorek (białko mleka, gluten mąki 

pszennej) 
Herbata żurawinowa. 

  

II śniadanie Morela.   

Obiad 

 

Zupa krupnik z warzywami, zielona pietruszka, zabielany śmietaną (seler, białko 

mleka),                                                                                                   
Leniwe pierogi z dodatkiem mąki orkiszowej (gluten mąki pszennej, białko 

mleka) 
Marchewka z jogurtem (białko mleka) 
Kompot 

200g 

150g 

50g 

200g 

184 kcal 

243 kcal 

31 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek 

Chleb graham z masłem, filet wędzony z indyka, ogórek małosolny  (białko 

mleka, gluten mąki pszennej, laktoza, białko sojowe, błonnik pszenicy) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

 CZWARTEK 09.07.2020 r.   

Śniadanie 

Chleb zakopiański z masłem, pasta z makreli i sera białego (gluten mąki 

pszennej, białko mleka, jajko, ryba) 
Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

II śniadanie Banan.   

Obiad 

Zupa pomidorowa z makaronem, zielona pietruszką, zabielana śmietaną (seler, 

gluten mąki pszennej, białko mleka) 
Kasza wiejska (gluten) 
Gulasz z wieprzowy z warzywami (białko mleka, gluten mąki pszennej) 
Surówka z ogórków, pomidorów, zielonej cebulki 
Kompot 

200g 

150g 

50g 

50g 

200g 

316 kcal 

178,5 kcal 

57,5 kcal 

29 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Chałka drożdżowa z masłem, miód pszczeli (gluten mąki pszennej, białko   



mleka) 
Sałatka owocowa z jabłkiem, bananem, brzoskwinią i pestkami dyni 

Woda mineralna 

 PIĄTEK 10.07.2020 r.   

Śniadanie 

Chleb wiejski z masłem, sałatka jarzynowa z młodych jarzyn (jajko, białko 

mleka, gluten mąki pszennej) 
Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

II śniadanie Kiwi.   

Obiad 

Zupa grysikowa na rosole z warzywami, zieloną pietruszką, (seler) 
Ziemniaki młode z koperkiem, 

Ryba miruna panierowana  (gluten, ryba), 
Ćwikła z chrzanem 
Kompot 

200g 

150g 

50g 

50g 

200g 

184 kcal 

105 kcal 
55 kcal 

21,5 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Płatki z koktajlem owocowym (białko mleka, gluten)    

 PONIEDZIAŁEK 13.07.2020 r.   

Śniadanie 

Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi (białko mleka) 
Chleb pszenny z masłem pasta z sera białego i rzodkiewki (gluten mąki 

pszennej, białko mleka) 
Herbata owocowa. 

  

II  śniadanie Banan.   

Obiad 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, warzywami, zieloną pietruszką, zabielana 

śmietaną (seler, białko mleka) 
Ryż z prażonymi jabłkami i cynamonem (białko mleka) 
Kompot 

200g 

150g 

200g 

134 kcal 

234 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek 

Chleb graham z masłem, szynka drobiowa, ogórek  (białko mleka, gluten mąki 

pszennej, laktoza, białko sojowe, błonnik pszenicy) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

 WTOREK 14.07.2020 r.   

Śniadanie 

Rogal drożdżowy  z masłem, powidło śliwkowe (białko mlek, gluten mąki 

pszennej, laktoza, białko sojowe, błonnik pszenicy ) 
Kakao (białko mleka) 
Herbata truskawkowa  

  

II Śniadanie Jabłko.   

Obiad 

Rosół z makaronem z warzywami, zieloną pietruszką, (seler) 
Ziemniaki młode z koperkiem 

Potrawka z kurczaka z warzywami (białko mleka, gluten mąki pszennej) 
Surówka z kapusty pekińskiej i marchewki z dodatkiem jogurtu naturalnego 

(białko mleka) 
Kompot 

200g 

150g 

50g 

50g 

200g 

296 kcal 

105 kcal 

56 kcal 

27 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek 

Serek biały z truskawkami (białko mleka) 
Wafel tortowy  

Sok owocowy 
  

 ŚRODA 15.07.2020 r.   

Śniadanie 

Kanapka wiosenna: chleb słonecznikowy z masłem, pomidorem, ogórkiem, 

jajkiem, sałatą zielona, szczypiorek (białko mleka, gluten mąki pszennej, jajko) 
Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

II śniadanie Kiwi.   

Obiad 

Zupa brokułowa z kaszą, warzywami, zielona pietruszką, zabielana śmietaną 

(białko mleka, seler) 
Kotleciki ziemniaczane z sosem pomidorowym (gluten mąki pszennej) 
Surówka z selera, jabłek i rodzynek  
Kompot  

200g 

150g 

50g 

200g 

78 kcal 

192 kcal 

16,5 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Zapiekanka z wędliną, serem żółtym z dodatkiem ketchupu posypana   



szczypiorkiem (białko mleka, gluten mąki pszennej) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

    

 CZWARTEK 16.07.2020 r.   

Śniadanie 

Chleb wiejski z masłem, sałatka z tuńczyka z kukurydzą, ogórkiem małosolnym, 

szczypiorek (białko mleka, ryba, gluten) 
Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

II śniadanie Gruszka.   

Obiad 

Zupa krem z omielonego groszku z zacierką, warzywami, zieloną pietruszką, 

zabielana śmietaną (seler, białko mleka) 
Ziemniaki młode z koperkiem 

Zrazy w sosie cebulowym  (białko mleka, gluten) 
Surówka wielowarzywna z marchewka, selerem, porem i jabłkiem  
Kompot 

200g 

150g 

50g 

50g 

200g 

110 kcal 

105 kcal 

28,02 kcal 

22 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek  

Chałka drożdżowa z masłem, marmoladą owocową (białko mleka, gluten maki 

pszennej) 
Koktajl owocowy (białko mleka) 
Chrupiące plasterki jabłek 

  

 PIĄTEK 17.07.2020 r.   

Śniadanie 

Zupa mleczna z kaszą kukurydzianą (białko mleka) 
Weka z masłem, miód pszczeli  (białko mleka, gluten mąki pszennej) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

II śniadanie Arbuz.    

Obiad 

Botwinka z ziemniakami i jajkiem, warzywami, zieloną pietruszką, zabielany 

śmietaną (białko mleka, jajko) 
Makaron z serem  (białko mleka, gluten mąki pszennej) 
Jabłko. 
Kompot 

200g 

150g 

50g 

200g 

78 kcal 

188 kcal 

28,5 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek 

Sałatka owocowo – warzywna z marchewka, jabłkiem z dodatkiem suszonej 

moreli 

Ciastka owsiane z żurawiną 

Woda mineralna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zupy w naszym przedszkolu są gotowane na pełnym bukiecie jarzyn wraz z selerem. 

Między posiłkami dzieci otrzymują do picia wodę mineralną niegazowaną. 

 

W jadłospisie wyróżniono substancje lub produkty powodujące alergię lub reakcje nietolerancji 

występujące w posiłkach przygotowywanych w naszym przedszkolu i zawarte w załączniku II 

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25.11.2011 r. 

 

Szczegółowy wykaz wartości kalorycznych i odżywczych znajduje się do wglądu u Pani Intendent. 


