
Jadłospis 30.11.2020 - 04.12.2020 

Przedszkole 

Data 
Śniadanie 

 
II 

śniadanie 
Zupa 

 
II danie 

 

 
PONIEDZIAŁEK 

30.11.2020 

Kajzerka z wędliną, papryką 
świeżą, ogórkiem 

konserwowym szczypiorkiem. 
Kawa zbożowa, herbatka z 

cytryną   

Talerz 
owoców: 
banany, 

pomarańcze, 
marchewka 

Kapuśniak na wywarze 
mięsnym z wkładką 

mięsną, chleb 

Ryż zapiekany  
z jabłkami, polewa 

śmietanowo-waniliowa 
 

 Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko  
i produkty pochodne 

 Zboża zawierające gluten, 
seler 

 

Mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten 

 
WTOREK 

01.12.2020 

Owsianka na mleku  
z cynamonem 
(banan/jabłko) 

Bułka z masłem, rzodkiewka, 
ogórek 

Herbata malinowa 

Galaretka z 
owocami 
(wyrób 
własny) 

Rosół z makaronem z natką 
pietruszki, lubczyk 

 

Kurczak w jarzynach, 
ziemniaki 

 
Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko 
 i produkty pochodne 

 Zboża zawierające gluten, 
jaja i produkty pochodne, 

seler 

Zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne 

 
ŚRODA 

02.12.2020 

Sztangielek z wędliną, sałata  
i pastą serową z jajkiem, 

szczypiorek. 
Kawa zbożowa/ herbata  

z cytryną 
 

Koktajl na 
bazie jogurtu 
naturalnego 
z dodatkiem 
brzoskwiń 

(wyrób wł.) 

Zupa ryżowa na maśle  
zabielana śmietaną, natka 
pietruszki, lubczyk, chleb. 

Eskalopki drobiowe  
z serem żółtym, ziemniaki, 

sałata z sosem winegret  
z pomidorem, kukurydzą  

i cebulą czerwoną 
Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko  
i produkty pochodne, jaja  

i produkty pochodne 

Mleko  
i produkty 
pochodne 

Zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne, 

seler 

Zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne, 

jaja  
i produkty pochodne 

 
CZWARTEK 

03.12.2020 

Kanapki z chleba ziarnistego  
z serem żółtym, sałatą, 

pomidorem i szczypiorkiem, 
keczup. 

Kakao/ herbata  
z cytryną 

 
Ciasto 

marchewko
we 

(Wyrób wł.) 

Zupa kaszubska na 
wywarze mięsnym  

z ziemniakami i kapustą 
białą, zabielana śmietaną, 
natka pietruszki, lubczyk, 

chleb 

 
Gulasz z szynki, kasza pęczak, 
sałatka szwedzka z ogórków 

kiszonych 
Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko 
 i produkty pochodne, jaja  

i produkty pochodne 

Zboża zaw. 
gluten, mleko 
 i prod. poch, 
jaja i prod. 
poch. 

Zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne, 

seler i produkty pochodne 

Zboża zawierające gluten 

 
PIĄTEK 

04.12.2020 

Kluseczki lane na mleku. 
 Chałka z masłem i dżemem. 

 
Herbata z cytryną 

 
Kisiel 

owocowy, 
ciasteczka 
owsiane 

Zupa rybna (z Miruny)  
z papryką i pomidorami, 
natka pietruszki, lubczyk, 

chleb 

Kopytka w sosie 
pieczarkowym, surówka  
z marchewki z jabłkiem 

Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko  
i produkty pochodne 

 Ryba i produkty pochodne, 

zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne  

Mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten,  jaja  

i produkty pochodne 

Sporządziła: Karolina Krok- Wojciechowska  



Jadłospis 07.12.2020 - 11.12.2020 

Przedszkole 

Data 
Śniadanie 

 
II 

śniadanie 
Zupa 

 
II danie 

 

 
PONIEDZIAŁEK 

07.12.2020 

Płatki kukurydziane na mleku. 
Kanapki z chleba razowego  

z wędliną, ogórkiem, papryką 
konserwową, szczypiorek.  

Herbatka z cytryną   

Owoce 
zapiekane 

pod 
kruszonką  
z płatków 
owsianych 

Żurek z jajkiem i kiełbasą, 
na wywarze mięsnym, 

zabielany śmietaną,   
chleb 

Makaron z serem 
 

 Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko  
i produkty pochodne 

Zboża zaw. 
gluten, mleko 
i prod. poch 

Zboża zawierające gluten, 
jaja i produkty pochodne 

Mleko i produkty pochodne 

 

Mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten 

 
WTOREK 

08.12.2020 

Kasza manna na mleku 
Chałka z kruszonką  

z masłem i miodem. 
Herbata malinowa 

 

Owocowy 
„szwedzki stół”: 

winogrona, 
gruszki, 

mandarynki, 
marchewka w 

słupki 

Zupa ogórkowa na maśle  
z ziemniakami, zabielana 

śmietaną z natką 
pietruszki, lubczyk,  

chleb 
 

Pulpety gotowane  
w jarzynach, kasza jęczmienna, 

surówka colesław  
 

Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko 
 i produkty pochodne 

 Zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne, 

seler 

Zboża zawierające gluten, mleko 
i produkty pochodne 

jaja i produkty pochodne 

 
ŚRODA 

09.12.2020 

Kajzerka z sałatą  pastą serową 
z tuńczykiem, pomidorem  

i szczypiorkiem 
Kawa zbożowa/ herbata  

z cytryną 

Serek 
homogenizo

wany 

Zupa brokułowa na maśle  
z makaronem zabielana 

śmietaną, natka pietruszki, 
lubczyk, 
 chleb. 

Pieczeń z szynki z papryką  
i pomidorami, ziemniaki, 

surówka z buraków 
 

Kompot z owoców 
 

Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko  
i produkty pochodne, jaja  
i produkty pochodne, ryba  

i produkty pochodne 

Mleko  
i produkty 
pochodne 

Zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne, 

jaja i produkty pochodne 

seler 

Zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne,  

 
CZWARTEK 

10.12.2020 

Mix płatków na mleku. 
Kanapki z chleba ziarnistego  
z wędliną, sałatą, ogórkiem 

świeżym i rzodkiewką, 
szczypiorek 

Herbata z cytryną 

 
Soczek  

w kartoniku 
100%, 

herbatniki 
petit 

Zupa krem z zielonego 
groszku z ziemniakami , 

zabielana śmietaną, natka 
pietruszki, lubczyk, 
Groszek ptysiowy 

Kotlet drobiowy, ziemniaki, 
warzywa na parze z masłem  

i bułką tartą 
 

Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko 
 i produkty pochodne, jaja  

i produkty pochodne 

Zboża 
zawierające 

gluten, 

Zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne, 

seler i produkty pochodne 

Zboża zawierające gluten 
mleko i produkty pochodne, 

jaja i produkty pochodne, 

 
PIĄTEK 

11.12.2020 

Parówki z keczupem, bułka  
z masłem, pomidor, ogórek, 

sałata 
Herbata z cytryną 

 
Budyń 

czekoladowy 

Zupa ziemniaczana na 
maśle, zabielana śmietaną, 
natka pietruszki, lubczyk, 

chleb 

Ryba po grecku, ryż 
 

Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten, mleko  
i produkty pochodne 

Mleko 
 i produkty 
pochodne 

Ryba i produkty pochodne, 

zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne  

Mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten,  jaja  

i produkty pochodne 

Sporządziła: Karolina Krok- Wojciechowska  



 

 


