
JADŁOSPIS   DLA   PRZEDSZKOLA 

DZIEŃ TYGODNIA 

DATA 

ŚNIADANIE/OBIAD/ 

PODWIECZOREK 

NAZWA  POTRAWY WARTOŚĆ EN. ( kcal) 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

22.05.2023r. 

ŚNIADANIE Kanapki z chleba   masłem,  sałatą lodową, wędliną drobiową, ogórkiem, pomidorem, kakao, herbata z miodem i cytryną, 

talerz  z owocami: jabłko, kiwi,  borówka amerykańska 

320 

OBIAD z KOMPOTEM  

i DESEREM  
 

Zupa cebulowa z ziemniakami, świeżymi warzywami, i zieloną natką pietruszki; naleśniki z serem i jabłkami duszonymi                  

z dodatkiem cynamonu 

Kompot wieloowocowy,  śliwka, soczek  

940 

PODWIECZOREK Kisiel owocowy, ciasteczko kruche wielozbożowe 200 

 

WTOREK 

 

23.05.2023r. 

ŚNIADANIE Płatki śniadaniowe z mlekiem, herbata  z cytryną i miodem; talerz z  warzywami: kalafior z wody , pomidorek koktajlowy 430 

OBIAD z KOMPOTEM  

i DESEREM  
 

Zupa pomidorowa z ryżem, śmietaną, dużą ilością świeżych warzyw i zieloną natką pietruszki; mięso szynkowe, ziemniaki, 

buraczki ćwikłowe z chrzanem 

Kompot wieloowocowy, jabłko, banan 

950 

PODWIECZOREK Galaretka ananasowa, ciasteczko czekoladowo-owsiane 250 

ŚRODA 

 

24.05.2023r. 

ŚNIADANIE Kajzerka z masłem, sałatą lodową, polędwicą sopocką, ogórkiem, pomidorem, kakao, herbata z miodem i cytryną; półmisek 

z warzywami: rzodkiewka do schrupania, ogórek „ słupek”, pomidorek w plastrach, papryka kolorowa: żółta, zielona, 

czerwona 

300 

OBIAD z KOMPOTEM  

i DESEREM  

Zupa jarzynowa  z ziemniakami, świeżymi warzywami, śmietaną i zieloną natką pietruszki; kopytka z masłem 

kompot wieloowocowy, jabłko, kiwi 

960 

PODWIECZOREK Wek z dżemem owocowym 100 % , herbata z miodem i cytryną 180 

CZWARTEK 

 

25.05.2023r. 

ŚNIADANIE Kanapki z chleba mieszanego  z masłem, ogórkiem, pomidorem,  zieloną cebulką, kawa zbożowa, herbata z miodem                            

i cytryną; talerz z owocami: jabłko, kiwi, pomarańcza 

240 

OBIAD z KOMPOTEM  

i DESEREM  
 

Zupa grochowa z makaronem, warzywami, śmietaną i zieloną natką pietruszki, filet z kurczaka, kasza, marchew                               

z groszkiem; kompot wieloowocowy, jabłko, deser                            

870 

PODWIECZOREK Mus jabłkowo- bananowy, ciasteczko 180 

PIĄTEK 

 

26.05.2023r. 

ŚNIADANIE Grysik na mleku z konfiturą owocową 100 %, herbata z miodem i cytryną, talerz z owocami: jabłko, gruszka, kiwi, 

pomarańcza 

280 

OBIAD z KOMPOTEM  

i DESEREM  

Barszcz ukraiński  z  jajkiem, ziemniakami, świeżymi warzywami, czosnkiem i zielonym koprem, pierogi z serem  

Kompot wieloowocowy, pączek z różą  

880 

PODWIECZOREK Budyń waniliowy z ciasteczkiem 200 

Z przyczyn niezależnych od przedszkola jadłospis na dany dzień może ulec zmianie; W posiłkach przygotowywanych w stołówce szkolnej mogą znajdować się składniki  lub substancje 

mogące  powodować alergie lub reakcje nietolerancji: mleko, jaja, seler, orzeszki ziemne 



JADŁOSPIS   DLA   SZKOŁY 

DZIEŃ 

TYGODNIA/ 

DATA 

OBIAD NAZWA  POTRAWY WARTOŚĆ EN. ( kcal) 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

22.05.2023r. 

OBIAD z 

KOMPOTEM 

i DESEREM  

 

Zupa cebulowa z ziemniakami, świeżymi warzywami, śmietaną  i zieloną natką pietruszki,                            

naleśniki z serem  i jabłkami duszonymi z dodatkiem cynamonu  

Kompot wieloowocowy,  śliwka, soczek 

940 

 

WTOREK 

 

23.05.2023r. 

OBIAD z 

KOMPOTEM  

i DESEREM 

  

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

950 

ŚRODA 

 

24.05.2023r. 

OBIAD z 

KOMPOTEM  

i DESEREM 

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

960 

CZWARTEK 

25.05.2023r. 

OBIAD z 

KOMPOTEM  

i DESEREM 

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

890 

PIĄTEK 

26.05.2023r. 

OBIAD z 

KOMPOTEM  

i DESEREM 

Barszcz ukraiński  z  ziemniakami, świeżymi warzywami i zielonym koprem, pierogi z serem  

Kompot wieloowocowy, pączek z różą  

880 

 

Z przyczyn niezależnych od przedszkola jadłospis na dany dzień może ulec zmianie; W posiłkach przygotowywanych w stołówce szkolnej mogą znajdować się składniki  lub substancje 

mogące  powodować alergie lub reakcje nietolerancji: mleko, jaja, seler, orzeszki ziemne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


