
 

 

                                                                                  
 

 

DATA PIERWSZE ŚNIADANIE 

PRZEDSZKOLE 

DRUGIE ŚNIADANIE 

PRZEDSZKOLE 

 

OBIAD SZKOŁA I PRZEDSZKOLE 

 
Poniedziałek 

28.11.22r. 

 
Kasza jaglana na  mleku (mleko, kasza 

jaglana), 
Chleb graham (maka pszenno-,drożdże,woda,sól) 
z masłem (mleko) , szynka drobiowa, 

pomidor, ogórek zielony 

Herbata czarna z cytryną ( herbata, 

cytryna) 

 

 
Jabłko 

 

 
Żurek z  jajkiem i białą kiełbasą ( włoszczyzna, seler,ziemniaki,żurek 

jajka, biała kiełbasa o zawartości 97% mięsa,śmietanka UHT 18%(mleko),mleko,masło (mleko), 
sól,pieprz, ziele angielskie, liść laurowy),  

Ryż z polewą truskawkową  (ryż paraboliczny,śmietana 18% (mleko), 

truskawki,cukier),   
Gruszka 

Kompot z czarnej porzeczki ( czarna porzeczka,cukier) 

 

 
 

Wtorek 
29.11.22r. 

 
Pasta z banana i twarogu( banany, 

twaróg chudy), chałka pszenna(mąka 

pszenna,drożdże,sól)  z masłem (mleko) 

Kakao (mleko,kakao,cukier) 

 
 

 
 

Smoothie owocowe 

 
Zupa pomidorowa z kaszą jaglaną ( włoszczyzna, seler,  kurczak 

tusza, kasza jaglana, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz), Kiełbaski rumuńskie 
(kurczak tusza, filet z kurczaka, bułka pszenna, majeranek, czosnek,  jajka, sól, pieprz, olej) 
puree ziemniaczane ( ziemniaki, sól,mleko), marchewka z 

groszkiem  
( marchewka kostka, groszek zielony, sól, pieprz,masło(mleko), śmietana 18%(mleko)),  
Kompot z owoców mieszanych ( owoce mieszane, cukier) 

 
Środa 

30.11.22r. 

 
Kluski lane na mleku (mleko, mąka pszenna, 

jajka), chleb żytni(mąka pszenna,drożdże,sól) z 
 masłem(mleko) (mleko), ser żółty (mleko), 
papryka czerwona, szczypiorek, 

 
 

Serek homogenizowany, obwarzanki 

 
Solferino (włoszczyzna, seler, ziemniaki, sól, pieprz, ziele angielskie, masło(mleko), 

kapusta włoska, pomidory z puszki,ziele angielskie, sól, pieprz, liść laurowy), 
 

Gulasz z żołądków indyczych  (żołądki z indyka, sól, pieprz, ziele 

angielskie, liść laurowy,masło(mleko), śmietanka UHT 18%(mleko), cebula ) makaron 

J A D Ł O S P I S 

                Od 28.11.2022 r.  do 09.12.2022 r. 

 



Herbata owocowa  
 

penne  ( mąka pszenna, jajka, sól), ogórek kiszony 

  

Woda z cytryną (cytryna,woda) 

Czwartek 
01.12.22r. 

 

Serek wiejski ze szczypiorkiem  
(serek wiejski(mleko), szczxypiorek, sól, pieprz ) bułka 
wrocławska  (mąka pszenna,drożdże,sól,woda),   

z masłem (mleko), pomidor 
koktajlowy, 

Herbata owocowa 
 

Budyń czekoladowy 
 

Zupa z fasolki szparagowej ( ,włoszczyzna,seler, fasolka szparagowa,  

sól,pieprz, ziemniaki, śmietanka UHT 18 % (mleko)masło (mleko)), 
Pieczeń z karkówki( karkówka wieprzowa, ,mąka pszenna,cebula, sól,pieprz,, 

papryka słodka, liść laurowy, ziele angielskie),kasza jęczmienna (kasza 

jęczmienna), surówka z kapusty czerwonej i jabłka (kapusta 

czerwona, jabłka, kwasek cytrynowy ,sól, pieprz, majonez(jajko, olej, musztarda,sól),) 

Kompot z rabarbaru ( woda, rabarbar,cukier) 

Piątek 
02.12.22r. 

Zupa mleczna z kaszą 
kukurydzianą (mleko 2%, kasza kukurydziana)) 
bułka pszenna( mąka pszenna,drożdże,sól)  z 
masłem (mleko), pasztet drobiowy, 

ogórek kiszony 
Herbata miętowa (woda,herbata miętowa 

 
 

Ciasto marchewkowe własnego 

wypieku 

 
Rosół z kaszą manną  ( włoszczyzna, seler, kurczak tusza, kasza manna,, sól, 

pieprz),  
Filet z morszczuka panierowany ( morszczuk, jajka, mąka pszenna, 

bułka tarta (mąka pszenna, drożdże, sól),olej,sól,pieprz), puree ziemniaczane 
(ziemniaki, sól, mleko), surówka z marchewki i cebuli (marchewka, 

cebula, sól,pieprz,olej)  
Kompot z truskawek (woda, truskawka,cukier) 

Poniedziałek 
05.12.22r. 

 

Zupa mleczna z makaronem 
(mleko,makaron muszelki drobne), chleb 

słonecznikowy (mąka pszenna,drożdże,sól) z 
masłem (mleko)  szynka wieprzowa, 
sałata, papryka, ogórek zielony,   

Herbata owocowa 

 
 

Kefir, biszkopty 

 
Zupa ogórkowa (włoszczyzna,seler,ziemniaki, ogórek kiszony,  ziele angielskie, liść 

laurowy,sól,pieprz masło(mleko), śmietanka UHT 18% (mleko),) 
Kotlet mięsno-jajeczny (,jajka,szynka wieprzowa, sól,bułka pszenna, pieprz, 

olej), puree ziemniaczane (ziemniaki,sól, mleko), sałata ze 
śmietaną (sałata masłowa, śmietana 18%(mleko), szczypiorek,koperek, sól, pieprz, cukier, 

kwasek cytrynowy) 

 
Kompot z agrestu ( woda,agrest,cukier) 

Wtorek  
06.12.22r. 

 

Pasta z tuńczyka (tuńczyk w sosie własnym, 

jajka,majonez,sól,pieprz), chleb pszenny (mąka 

pszenna, drożdże,mleko) , pomidor, 
szczypiorek 

Kawa zbożowa na mleku ( kawa 

zbożowa, mleko) 

 
Taca warzyw i  owoców 

 

Krupnik z trzech kasz (włoszczyzna, seler,  kasza bulgur,kasza pęczak,kasza 

jęczmienna, sól, pieprz, masło(mleko)) 
Gyros (filet z kurczaka, sól,pieprz,przyprawa gyros, olej) , puree 

ziemniaczane (ziemniaki,sól,mleko) surówka z białej kapusty 

(kapusta biała, pomidor, ogórek zielony, cukier, kwasek cytrynowy, sól, pieprz) 

Czekolada 
Kompot z wiśni(woda,wiśnia,cukier) 

Środa 
07.12.22r. 

 

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi (mleko,płatki kukurydziane), 
chleb żytni(mąka pszenna,drożdże,mleko,sól), z 

masłem(mleko), serek śmietankowy 
(mleko), ogórek zielony, rzodkiewka 

 
 

Jogurt pitny 

Zupa ziemniaczana (włoszczyzna,seler,żeberka wędzone, ziemniaki, sól,pieprz 

papryka wędzona,majeranek, czosnek,) 

Fasolka po bretońsku (fasola biała, kiełbasa wieprzowa, sól,pieprz, 

masło(mleko), mąka pszenna, cebula)  



Herbata czarna z cytryną Kompot z agrestu (agrest, woda, cukier) 

 
 

Czwartek 
08.12.22r. 

 
Omlet z szynką i szczypiorkiem 

(jajka, mąka pszenna, szynka drobiowa, sól)   
 Chleb graham(mąka pszenna, jajko,), 

papryka kolorowa 
Kakao na mleku (mleko,kawa zbożowa) 

 
 

Sok owocowy, chrupki kukurydziane 

 
 Zupa brokułowa (masło(mleko), ziemniaki, brokuły, śmietana 18 % (mleko), sól, 

pieprz), 

Schab w sosie własnym  (schab wieprzowy,mąka pszenna,liść laurowy, ziele 

angielskie,papryka słodka,,sól,pieprz,mąka pszenna,cebula) , kasza pęczak ( kasza 

pęczak), surówka z czerwonej kapusty ( czerwona kapusta,ogórek 

kiszony, kwasek cytrynowy, cukier, sól,olej, pieprz) 

Kompot z truskawki i rabarbaru( truskawka, rabarbar, cukier) 

 
Piątek 

09.11.22r. 
 

Zupa mleczna z kaszą 
jęczmienną (mleko, kasza jęczmnienna), bułka 

wrocławska(mąka pszenna, drożdże)z 
masłem (mleko), ser żółty(mleko), 
pomidor, ogórek zielony, 

szczypiorek 
Herbata czarna z cytryną 

 
 

Serek homogenizowany, rodzynki 

Zupa rybna (włoszczyzna,seler,morszczuk, sól,pieprz, pomidory w puszce, zioła 

prowansalskie) 

Pierogi ruskie (mąka pszenna, jajko,twaróg biały(mleko), ziemniaki,cebula) 
Owoc 

Herbata miętowa ( woda, herbata miętowa cukier) 

    

 

Dyrektywa UE nr 1169/2011 (oznakowanie alergenów) 

Stołówka szkolna przygotowuje posiłki wg określonych technologii dla dzieci zdrowych bez przeciwwskazań zdrowotnych. 

Jadłospis może ulec zmianie. 

                     

 

Alergeny występujące w posiłkach podane są wytłuszczonym drukiem w jadłospisie! 

 

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: 
Pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy, lubczyk, majeranek, oregano, tymianek, bazylia, zioła prowansalskie, 

papryka słodka mielona, curry,  pieprz ziołowy, cukier waniliowy. 

Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: 

glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy. 

 
 

 
 


