
Jadłospis 09.01.2023 – 13.01.2023 

Przedszkole 

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

 

 

Data Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

 
PONIEDZIAŁEK 

09.01.2023 

Grysik na mleku z konfiturą. 
Kanapka z chleba ziarnistego  

z wędliną, słupki ogórka 
zielonego. 

Herbata z cytryną 

Sok 100%, wafle 
ryżowe 

Zupa ziemniaczana na 
wywarze mięsnym  
z wkładką, chleb 

Spaghetti po bolońsku, 
ser żółty 

 
 

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 

10.01.2023 

Jaglanka na mleku z musem 
jabłkowym. 

Chałka z miodem 
Herbata z cytryną 

Pomarańcze, 
banan 

Zupa pomidorowa  
z makaronem na 

wywarze mięsnym 
zabielana śmietaną, 

lubczyk, chleb 

Kotlety drobiowe, 
ziemniaki, mizeria 

 
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 

 
ŚRODA 

11.01.2023 

Kanapka z chleba orkiszowego, 
z wędliną, pomidorki 

koktajlowe.  
 

Kawa zbożowa. 

Słupki 
marchewki, 

jabłko, 
biszkopty 

Fasolka po bretońsku  
z kiełbasą, lubczyk, 

chleb 

Naleśniki z serem  
i dżemem 

 
 

Kompot z owoców 

 
Zawiera 
alergeny 

zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne,  

Zboża zawierające 
gluten 

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

zboża zawierające gluten 
mleko i produkty pochodne 

 
CZWARTEK 

12.01.2023 

Mix płatków na mleku. 
Kanapka z bułki weki, wędlina, 

słupki papryki 
 

Herbata owocowa 

Mandarynki Rosół drobiowo- 
wołowy z makaronem, 

natka pietruszki, 
lubczyk 

Potrawka z piersi 
kurczaka z warzywami, 
ryż, surówka z kapusty 

pekińskiej 
 

Kompot z owoców 
 

Zawiera 
alergeny 

Zboża zawierające gluten,  
mleko i produkty pochodne 

 Zboża zawierające gluten,  
seler i produkty pochodne 

zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne 

 

 
PIĄTEK 

13.01.2023 

Kanapka z chleba orkiszowego  
z jajkiem, kiełki rzodkiewki, 

wędlina, keczup, szczypiorek. 
 

Herbata z cytryną 

Banan, kiwi Zupa ogórkowa z ryżem 
na wywarze mięsnym 
zabielana śmietaną, 

lubczyk, chleb 

Ryba smażona, ziemniaki, 
surówka z kiszonej 

kapusty 
 

Kompot z owoców 
 

 
Zawiera 
alergeny 

jaja i produkty pochodne 
zboża zawierające gluten,  

mleko i produkty pochodne 

 

  Ryba i produkty pochodne 
jaja i produkty pochodne 
zboża zawierające gluten, 

mleko i produkty pochodne 
 



Jadłospis 09.01.2023 – 13.01.2023 

SZKOŁA 

PONIEDZIAŁEK 09.01.2023 

• Zupa ziemniaczana na wywarze mięsnym z wkładką, chleb 
Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Spaghetti po bolońsku, ser żółty 
Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne 

• Kompot z owoców, BANAN 

 

WTOREK 10.01.2023 
• Zupa pomidorowa z makaronem na wywarze mięsnym zabielana śmietaną, lubczyk, 

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

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

• Kompot z owoców, MANDARYNKI 
 

ŚRODA 11.01.2023 

• Fasolka po bretońsku z kiełbasą, lubczyk, chleb 
Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Naleśniki z serem i dżemem 
Zawiera alergeny: jaja i produkty pochodne, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne,  

• Kompot z owoców, MANDARYNKI/BANAN 
 

CZWARTEK 12.01.2023 

• Rosół drobiowo- wołowy z makaronem, natka pietruszki, lubczyk 
Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Potrawka z piersi kurczaka z warzywami, ryż, surówka z kapusty pekińskiej 
Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Kompot z owoców, JABŁKO 
 

PIĄTEK 13.01.2023 

• Zupa ogórkowa z ryżem na wywarze mięsnym zabielana śmietaną, lubczyk, chleb 
Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

• Ryba smażona, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty 
Zawiera alergeny: ryba i produkty pochodne, jaja i produkty pochodne zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne 

Kompot z owoców, JABŁKO 
 

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

 


