
 

PONIEDZIAŁEK 26.09.2022 r. 

Śniadanie Zupa mleczna z płatkami owsianymi z dodatkiem żurawiny (białko mleka) 

Weka z masłem, dżem truskawkowy (białko mleka, gluten z mąki pszennej) 

Herbata owocowa, 

  

II śniadanie Jabłko,   

Obiad Zupa koperkowa z kluseczkami, warzywami, zielona pietruszką, zabielana 

śmietaną (białko mleka, seler) 

Ziemniaki z koperkiem, 

Kotleciki jajeczne, (gluten z bułki tartej, jajko) 

Mini marchewki duszone w oliwie i ziołach, 

Kompot wieloowocowy. 

250g 

 

150g 

50g 

50g 

200g 

130 kcal 

 

135,3 kcal 

74,5 kcal 

20,5 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Chleb graham z masłem, szynka ,,sołtysówka’’, ogórek kiszony, (białko 

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

  

WTOREK 27.09.2022 r. 

Śniadanie Chleb staropolski z masłem, hummus z suszonymi pomidorami, szczypiorek 

(białko mleka, gluten z mąki pszennej) 
Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten), 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Banan,   

Obiad Zupa grysikowa na rosole z warzywami, zielona pietruszką, (seler) 

Ziemniaki z koperkiem, 

Klops w płatkach owsianych, (białko mleka, gluten z mąki pszennej) 

Surówka z kapusty pekińskiej, marchewki z dodatkiem jogurtu naturalnego 

(białko mleka) 

Kompot wieloowocowy. 

250g 

150g 

50g 

50g 

200g 

323,87 kcal 

135,3 kcal 

98,45 kcal 

27 kcal 

114 kcal 

 

Podwieczorek Serek waniliowy z gruszką (białko mleka) 

Wafel tortowy, 

Sok jabłkowy. 

  

ŚRODA 28.09.2022 r. 

Śniadanie Zupa mleczna z kaszą manna (białko mleka, gluten) 

Chleb pszenny z masłem, serek biały z rzodkiewką, (białko mleka, gluten z 

mąki pszennej) 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Nektarynki   

Obiad Zupa kalafiorowa z wkładką z mięsa drobiowego, warzywami, zieloną 

pietruszką, zabielana śmietaną (białko mleka, seler) 

Łazanki z kapustą (białko mleka, gluten z mąki pszennej) 

Jabłko, 

Kompot wieloowocowy. 

250g 

 

150g 

50g 

200g 

126 kcal 

 

204 kcal 

28,5 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Chleb graham z masłem, szynka maślana, pomidor (białko mleka, gluten 

mąki pszennej, laktoza, białko sojowe, błonnik pszenicy)  

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

Chrupiące plasterki jabłek 

  

CZWARTEK 29.09.2022 r. 

Śniadanie Chleb mieszany z masłem, pasta z makreli wędzonej i jajek,  (gluten z mąki 

pszennej, białko mleka, jajka, ryba) 

Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten), 

Herbata owocowa, 

  

II śniadanie Jabłko   

Obiad Zupa ogórkowa z ziemniakami, warzywami, zieloną pietruszką, zabielana 

śmietaną, (białko mleka, seler, gluten) 

250g 

 

158,52 kcal 

 



Kaszotto z kaszą bulgur, filetem drobiowym i warzywami 

Sos pomidorowy (białko mleka) 

Jabłko. 

Kompot wieloowocowy. 

150g 

50g 

50g 

200g 

124,5 kcal 

58,5 kcal 

20,65 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Jogurt ,,Piątuś’’ (gluten, białko mleka), 

Chrupiące plasterki jabłek, 

Sok owocowy. 

  

PIĄTEK 30.09.2022 r. 

Śniadanie Chleb zakopiański z masłem, jajecznica na masełku, szczypiorek, (jajko, 

białko mleka, gluten z mąki pszennej) 

Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten), 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Winogrono   

Obiad Zupa krem z dyni, groszek ptysiowy z warzywami, zieloną pietruszką, 

zabielana śmietaną (białko mleka, seler, gluten) 

Ryż z musem jabłkowym z dodatkiem cynamonu (białko mleka) 

Kompot wieloowocowy. 

250g  

150g  

 

200g 

162,5 kcal 

234 kcal 

 

114 kcal 

Podwieczorek Wafel z masą czekoladową (wyrób własny) (białko mleka) 

Herbata owocowa. 

  

PONIEDZIAŁEK 03.10.2022 r. 

Śniadanie Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi (białko mleka, zboża zawierające 

gluten) 

Chleb mieszany z masłem, ser żółty, pomidor, szczypiorek  (białko mleka, 

gluten mąki pszennej, jajka) 

Herbata owocowa 

  

II śniadanie Jabłko   

Obiad Barszcz ukraiński z czerwona fasola, pieczarkami, warzywami, zieloną 

pietruszką, (białko mleka, seler) 

Makaron z serem (białko mleka, gluten z mąki pszennej) 

Surówka z marchewki i jabłka,, 

Kompot wieloowocowy. 

250g 

 

150g 

50g 

200g 

70 kcal 

 

188 kcal 

20,65 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Chleb graham z masłem, szynka maślana, pomidory, (białko mleka, gluten 

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

  

WTOREK 04.10.2022 r. 

Śniadanie Weka z masłem i konfiturą owocową, (białko mleka, gluten mąki pszennej)  

Kakao (białko mleka), 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Nektarynki   

Obiad Rosół z makaronem, warzywami, zieloną pietruszką, (seler) 

Ziemniaki z koperkiem,  

Kociołek mięsno warzywny  (gluten) 

Surówka z marchewki i ogórka kiszonego z dodatkiem jogurtu, (białko mleka)  

Kompot wieloowocowy. 

250 g  

150g 

50g 

50 g  

200g 

370 kcal 

135,3 kcal 

56 kcal 

31 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Bułeczka grahamka mini z masłem, pomidor, szczypiorek, (białko mleko, 

gluten z mąki pszennej), 

Herbata owocowa, 

  

ŚRODA 05.10.2022 r. 

Śniadanie Zupa mleczna z płatkami kółeczka miodowe – bez dodatku cukru (białko 

mleka) 

Chleb staropolski z masłem, pasta jajeczna, szczypiorek, (białko mleka, 

gluten mąki pszennej) 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Gruszki   



Obiad Zupa krupnik z warzywami, zieloną pietruszką, zabielany śmietaną ( białko 

mleka, seler), 

Ziemniaki z koperkiem, 

Ryba miruna panierowana, (ryba, gluten z bułki tartej) 

Sałatka grecka z serem feta i oliwkami (białko mleka), 

Kompot wieloowocowy.  

250g  

150g 

50g 

50g 

 

200g 

230 kcal  

135,3 kcal 

55 kcal 

52,5 kcal 

 

114 kcal 

Podwieczorek Chleb graham z masłem, indyk wędzony, szczypiorek, (białko mleka, gluten 

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

  

CZWARTEK 06.10.2022 r. 

Śniadanie Chleb wiejski z masłem, pasta z sera białego i łososia (ryba, białko mleka, 

gluten mąki pszennej)  
Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten), 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Brzoskwinia   

Obiad Zupa pomidorowa z makaronem, warzywami, zieloną pietruszką, zabielany 

śmietaną ( białko mleka, seler) 

Ziemniaki z koperkiem, 

Bitki schabowe, 

Surówka z kiszonej kapusty, marchewki, jabłka, 

Kompot wieloowocowy. 

250g  

 

150g  

50g 

50g 

200g 

395 kcal  

 

135,3 kcal 

99 kcal 

25,5 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Chałka drożdżowa z masłem i dżemem (białko mleka, gluten z maki 

pszennej) 

Herbata owocowa. 

  

PIĄTEK 07.10.2022 r. 

Śniadanie Chleb mieszany z masłem, pasztet pieczony, szczypiorek,(białko mleka, 

gluten mąki pszennej,) 

Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten), 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Jabłko   

Obiad Zupa ryżowa na rosole z warzywami, zieloną pietruszką, (seler) 

Leniwe pierogi z prażonymi płatkami migdałowymi (gluten z mąki pszennej) 

Marchewka do chrupania, 

Kompot wieloowocowy. 

250g 

 150g 

50g 

200g 

120 kcal 

 243 kcal 

44,35 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Sałatka owocowa z owoców sezonowych, 

Chrupki kukurydziane , 

Sok jabłkowy 

  

 

 

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. 


