
 
 
 
 
 

JADŁOSPIS 
od 29.01.2018 r. do 02.02.2018 r. 

 
Poniedziałek 29 stycznia 2018 r. 

   
Śniadanie 

 Herbata z miodem i cytryną 
 Chleb wieloziarnisty z masłem, parówka, ketchup 

 
Drugie śniadanie 

 Mix świeżych owoców – kiwi, mandarynka, gruszka 
 
Obiad  

 Barszcz czerwony z mięsem, jajkiem, ziemniakami i koperkiem 
 Makaron z serem białym 
 Kompot  z owoców -   porzeczka, wiśnia, truskawka, śliwka, cukier 

 
Podwieczorek 

 Kisiel z jabłkiem 
 

Wtorek 30 stycznia 2018 r. 
   

Śniadanie 
 Herbata z miodem i cytryną 
 Kakao 
 Chleb wiejski z masełkiem i z żółtym serem 

 
Drugie śniadanie 

 Jabłko 
 
Obiad  

 Zupa ogórkowa z ryżem i warzywami, 
 Kiełbaski rumuńskie, ziemniaki, 
 Sałatka zielona z pomidorkiem i ogórkiem – sałaty – masłowa, rukola, roszponka,  

lodowa, pomidorki koktajlowe, ogórek szklarniowy  
 Kompot  z owoców -   porzeczka, wiśnia, truskawka, śliwka, cukier 

 
Podwieczorek 

 Gruszka



 
 
 

 
JADŁOSPIS 

od 29.01.2018 r. do 02.02.2018 r. 
 

Środa 31 stycznia 2018 r. 
   

Śniadanie 
 Herbata z miodem i cytryną 
 Kawa zbożowa z mlekiem, 
 Chleb z masłem, kiełbasą żywiecką, pomidorem i szczypiorkiem 

 
Drugie śniadanie 

 Marchewka do chrupania 
 
Obiad  

 Zupa brokułowa z mięsem i z ziemniakami,  
 Racuchy z jabłkiem 
 Kompot  z owoców -   porzeczka, wiśnia, truskawka, śliwka, cukier 

 
Podwieczorek 

 Pomarańcza 
 

 
Czwartek 1 lutego 2018 r. 

   
Śniadanie 

 Herbata z miodem i cytryną 
 Zacierka na mleku 
 Bułka z masłem i miodem 

 
Drugie śniadanie 

 Winogrono 
 
Obiad  

 Zupa ziemniaczana z jarzynami i zieleniną,  
 Zraz (z mięsa wieprzowego) w sosie koperkowym, kasza gryczana, ogórek kiszony 
 Kompot  z owoców -   porzeczka, wiśnia, truskawka, śliwka, cukier 

 
Podwieczorek 

 KUBUŚ – owocowy mus 



 

 

 
 
 

JADŁOSPIS 
od 29.01.2018 r. do 02.02.2018 r. 

 
Piątek 2 lutego 2018 r. 

   
Śniadanie 

 Herbata z miodem i cytryną 
 Kawa zbożowa z mlekiem, 
 Chleb  z masłem, serem białym, rzodkiewką i pomidorem   

 
Drugie śniadanie 

 Sok przecierowy - marchwiowo- bananowy 
 
Obiad  

 Zupa pomidorowa z łazankami i warzywami,  
 Ryba pieczona (dorsz), ziemniaki, ćwikła 
 Kompot  z owoców -   porzeczka, wiśnia, truskawka, śliwka, cukier 

 
Podwieczorek 

 Drożdżówka z jabłkiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTENDENT: M. Majder  
SZEF KUCHNI: E. Wojtyna   
                                                                                                                           
Przedszkole zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie.  
W ciągu dnia dzieci mają nieograniczony dostęp do źródlanej lub mineralnej  
wody niegazowanej, otrzymują także herbatę czarną, herbatki owocowe,  
kompot lub sok 
 
 
 

 
 


