
  

 
 

 
 

 
JADŁOSPIS 

od 11 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. 
 

 
Poniedziałek 11 stycznia 2021 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Kawa zbożowa z mlekiem 

Chleb pytlowy z masłem, zielona sałatą, szynką drobiową, świeżym ogórkiem i rzodkiewką,  
 

Drugie śniadanie 
½ szklanki soku z owoców,  

 
Obiad  

Żur z jajkiem, wiejską kiełbasą, ziemniakami, cebulką, czosnkiem i majerankiem, zabielany 
śmietaną  
Racuchy drożdżowe z jabłkami,  
Kompot owocowy 
 

Podwieczorek  
Banan  

 
Wtorek 12 stycznia 2021 r. 

Śniadanie 
Herbatka z cytryną 
Kawa zbożowa z mlekiem 
Kanapeczka z chleba pytlowego z masłem, pasta jajeczno – chrzanową, pomidorem 
malinowym i szczypiorkiem  
 

Drugie śniadanie 
Mandarynka   
 

Obiad  
Zupa jarzynowa z fasolką szparagową, kalafiorem, brukselką,  marchewką, pietruszką, 
porem, selerem i świeżą natką pietruszki 
Gulasz z szynki wieprzowej z pieczoną czerwoną papryką, cebulką, czosnkiem i 
szczypiorkiem, ziemniaki z koperkiem,  
Sałatka buraczkowa z jabłkiem i dresingiem cytrynowym z oliwą z oliwek  
Kompot wieloowocowy   

 
Podwieczorek 
Galaretka owocowa z bitą śmietaną i wiórkami gorzkiej czekolady  
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JADŁOSPIS 

od 11 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. 
 

Środa 13 stycznia 2021 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną,  
Kakao z mlekiem  
Bułka kajzerka z masłem, listkami roszponki, kiszonym ogórkiem, szynką wieprzową i 
wiórkami żółtego sera  
 
Drugie śniadanie   
Kolorowa marcheweczka do chrupania  
 

Obiad  
Zupa selerowa z warzywami, zabielona śmietaną, 
Gołąbki bez zawijania z kaszą jęczmienną, gryczaną, ryżem i mięsem wieprzowym + sos 
pomidorowy  
Kompot owocowy  

 
Podwieczorek 
Mini paczki serowe, Herbatka z limonką,  

 
 

Czwartek 14 stycznia 2021 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną 
Mleko 
Chleb graham z masłem i miodem,  

 

Drugie śniadanie 
Winogrono czerwone  
 

Obiad  
Rosół drobiowo – wołowy z makaronem, włoszczyzną i lubczykiem,  
Kotlecik drobiowy mielony (wypiekany w piecu), ziemniaki z koperkiem, 
Sałatka lodowa z sosem jogurtowo – koperkowym i prażonym słonecznikiem,  
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek 
Koktajl Różowej Pantery – z truskawek i jogurtu + ciasteczko biszkoptowe,   
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JADŁOSPIS 

od 11 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. 
 

Piątek 15 stycznia 2021 r. 
   

Śniadanie 
Herbata z sokiem malinowym 

Kawa zbożowa z mlekiem 
Chleb ziarnisty z masłem i filetem z makreli, kolorową papryka i szczypiorkiem,  
 

Drugie śniadanie 
½ jabłka  
 

Obiad  
Zupa z groszku łupanego z ziemniakami, cebulką, czosnkiem, majerankiem, włoszczyzną i 
zieleniną 
Kopytka z masłem i prażoną bułką tartą,  
Mini marchewki gotowane na parze  
Kompot owocowy 

 
Podwieczorek 

Pomarańcza  

 
 

 
 
                                                                                                                           

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. 
Szczegółowe informacje dotyczące składu poszczególnych posiłków, gramatura i kaloryczność udostępniane  
są w szkole na tablicy jadłospisów, stronie internetowej lub u intendenta placówki.  
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