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Przedszkole 

Sporządziła: Karolina Krok- Wojciechowska. W jadłospisie mogą być dokonywane niewielkie zmiany 

 

 

 

 

Data Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

 
PONIEDZIAŁEK 

05.09.2022 

Kanapka z chleba razowego  
z masłem, wędlina, słupki 

papryki, szczypiorek. 

Kawa zbożowa 

Banan/śliwka Zupa kaszubska  
z ziemniakami na wywarze 

mięsnym z wkładką mięsną, 
zabielany śmietaną, natka 

pietruszki, chleb 

Makaron z serem. 
 

Kompot z owoców 

 
 

Zboża zawierające gluten,  
mleko i produkty pochodne 

 
Zboża zawierające gluten, 

 mleko i produkty pochodne  

zboża zawierające gluten 
mleko i produkty pochodne  

 
WTOREK 

06.09.2022 

Owsianka na mleku  
z cynamonem. Kanapka  

z chleba orkiszowego 
pomidor, szczypiorek  

Herbata owocowa   

Gruszka  Zupa brokułowa  
z makaronem na wywarze 

mięsnym zabielana 
śmietaną, natka pietruszki, 

lubczyk, chleb 

Kotlet mielony, ziemniaki, 
mizeria 

 
Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne, 

 
Zboża zawierające gluten, 
seler i produkty pochodne 

jaja i produkty pochodne 
zboża zawierające gluten 

mleko i produkty pochodne 

 
ŚRODA 

07.09.2022 

Zupa mleczna z makaronem 
literkowym.  

Kanapka z chleba ziarnistego  
z masłem, wędlina, pomidorki 

koktajlowe, szczypiorek. 
Herbata ziołowo-owocowa  

Brzoskwinie/ 
jabłka 

Krupnik na wywarze 
mięsnym z ziemniakami  
z wkładką mięsną, natka 
pietruszki, lubczyk, chleb 

Leczo z cukinii, pomidorów  
z kiełbasą, ryż 

 
Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne,  

 
Zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne   
seler i produkty pochodne 

zboża zawierające gluten 
mleko i produkty pochodne 

 
CZWARTEK 

08.09.2022 

Kanapka z bułki weki  
z serem żółtym, keczup, słupki 

ogórka szczypiorek. 
 

Herbata owocowa  

Śliwki/ arbuz Zupa ogórkowa z ryżem na 
wywarze mięsnym, 

zabielana śmietaną natka 
pietruszki, lubczyk, chleb 

Filet drobiowy grillowany  
w ziołach, ziemniaki, sałata 

mix z kukurydzą, cebulą 
czerwoną  

i sosem winegret 
Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten,  
mleko i produkty pochodne 

 

 
Zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne,  
seler i produkty pochodne 

zboża zawierające gluten,, 
mleko i produkty pochodne 

 
PIĄTEK 

09.09.2022 

Grysik na mleku. 
Chałka z miodem, ½ banan 

 
Herbata z cytryną 

Gruszka/jabłko Zupa rybna z pomidorami  
i papryką, natka pietruszki 

chleb 

Kopytka z masłem i bułką 
tartą, surówka z marchewki  

z jabłkiem 
 

Kompot z owoców 
 

Zawiera 
alergeny 

zboża zawierające gluten,  
mleko i produkty pochodne, 

 

 Ryba i produkty pochodne 
Zboża zawierające gluten,  
seler i produkty pochodne 

zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne 

 



Jadłospis 05.09.2022 – 09.09.2022 

SZKOŁA 

PONIEDZIAŁEK 05.09.2022 

• Zupa kaszubska z ziemniakami na wywarze mięsnym z wkładką mięsną, zabielany 
śmietaną, natka pietruszki, chleb 

 Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Makaron z serem. 
Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne 

• Kompot z owoców, ŚLIWKA 

WTOREK 06.09.2022 
• Zupa brokułowa z makaronem na wywarze mięsnym zabielana śmietaną, natka 

pietruszki, lubczyk, chleb 
Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, seler i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne,  

• Kotlet mielony, ziemniaki, mizeria 
Zawiera alergeny: jaja i produkty pochodne zboża zawierające gluten, seler i produkty pochodne, mleko i produkty 

pochodne, 

• Kompot z owoców, GRUSZKA 

 

ŚRODA 07.09.2022 

• Krupnik na wywarze mięsnym z ziemniakami z wkładką mięsną, natka pietruszki, 
lubczyk, chleb 

Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Leczo z cukinii, pomidorów z kiełbasą, ryż 
Zawiera alergeny:, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne,  

• Kompot z owoców, JABŁKO 
 

CZWARTEK 08.09.2022 

• Zupa ogórkowa z ryżem na wywarze mięsnym, zabielana śmietaną natka pietruszki, 
lubczyk, chleb  

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Filet drobiowy grillowany w ziołach, ziemniaki, sałata mix z kukurydzą, sosem winegret 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Kompot z owoców, BANAN 

PIĄTEK 09.09.2022 

• Zupa rybna z pomidorami i papryką, natka pietruszki, chleb  
Zawiera alergeny: jaja i produkty pochodne, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne 

• Kopytka z masłem i bułką tartą, surówka z marchewki i jabłka 

Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten, jaja i produkty pochodne 

• Kompot z owoców, GRUSZKA 
 
 

SPORZĄDZIŁA: Karolina Krok- Wojciechowska, W jadłospisie mogą być dokonywane niewielkie zmiany 


