
PRZEDSZKOLE NR 12 

JADŁOSPIS   

31.10.2022 - 15.11.2022 

 

 

DATA 

 

ŚNIADANIE 

 

OBIAD 

 

PODWIECZOREK 

 

DZIEŃ DYNI 
31.10.22 

poniedziałek 

Chleb zwykły, chleb słonecznikowy 
z masłem, ser żółty, ogórek,  
herbata, kakao 

Zupa warzywna z ziemniakami, ryż 
na mleku z musem owocowym,  
kompot z dyni 

Jabłko, 
ciastko zbożowe 

 
02.11.22 

środa 

Rogal maślany, chleb sojowy  
z masłem, zupa owsiana na 
mleku, morele suszone, herbata 

Zupa pomidorowa z makaronem, 
naleśniki z konfiturą malinową, woda 

Mus owocowo – 
warzywny, 
biszkopty bez cukru 

DZIEŃ KANAPKI 
 03.11.22 

czwartek 

Bułka kajzerka, chleb wiejski  
z masłem, wędlina drobiowa, 
rzodkiewka, herbata, kawa 
zbożowa z mlekiem 

Zupa ziemniaczana, kasza pęczak, 
karkówka duszona, sałatka 
ogórkowa, woda  

Kanapka z masłem,  
jajko, ogórek, sałata, 
herbata miętowa 

 

 
04.11.22 

piątek 
 

Chleb zwykły z masłem, pasta  
z jaj ze szczypiorkiem – wyrób 
własny, pomidor, herbata  

Zupa buraczkowa z makaronem, 
ziemniaki, fasolka szparagowa, 
paluszki rybne,  woda z cytryną 

Banan, 
Actimel 
 

 
07.11.22 

poniedziałek 

 

Chleb zwykły, chleb słonecznikowy 
z masłem, parówka na ciepło, 
ketchup, ogórek kiszony,   
herbata, kawa zbożowa 

Krupnik z ziemniakami, kluski łyżką 
kładzione, kapusta kwaszona, 
gotowana, woda z cytryną 

Budyń śmietankowy, 
gorzka czekolada 

DZIEŃ ZDROWEGO 
ŚNIADANIA 

08.11.22 

wtorek 

Chleb wiejski, chleb pełnoziarnisty 

z masłem, wędlina, ogórek, 
rzodkiewka,papryka, rukola,  
herbata z cytryną, mleko 

Rosół z makaronem, ryż, kurczak  
w potrawce, marchew gotowana, 
kompot truskawkowy 

Jogurt owocowy, 
chrupki kukurydziane 

 
09.11.22 

środa 

 

Bułka, chleb pszenny z masłem, 
płatki wieloziarniste na mleku, 
suszona żurawina,  herbata 

Zupa wielowarzywna z makaronem, 
ziemniaki, filety drobiowe, surówka  
z selera i jabłka, woda z cytryną 

Sok pomarańczowy, 
sezamki 

 
10.11.22 

czwartek 

Chleb zwykły, chleb orkiszowy 

z masłem, serek śmietankowy ze 
szczypiorkiem, papryka, herbata 

Zupa koperkowa, makaron spaghetti 
z mięsem i warzywami w sosie 
pomidorowym, woda  

Rogaliki – wyrób własny, 
herbata ziołowa 

 
14.11.22 

poniedziałek 

 

Chleb wiejski, chleb 
słonecznikowy z masłem, pasta  
z tuńczyka, rzodkiewka, sałata, 
herbata, kawa zbożowa z mlekiem 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, 
naleśniki z serem / cukrem 
trzcinowym, woda 

Arbuz, 
krakersy, 
bakalie -  

 
15.11.22 

wtorek 

Bułka kajzerka z masłem, kiełbasa 
szynkowa, pomidor, herbata, kawa 
zbożowa z mlekiem 

Krem z białych warzyw z grzankami, 
ziemniaki, kurczak pieczony, 
surówka kapusty pekińskiej, woda  
 

Deser czekoladowy, 
talarki ryżowe 

 

 

Codziennie do śniadania podawany jest jogurt naturalny i owoce suszone. 

Dla dzieci z dietą bezmleczną podawane są zamienniki mleka. 

Dla dzieci z dietą bezglutenową  podawane jest  pieczywo i  produkty, które nie zawierają glutenu.  

Na salach dostępna jest jodowana woda do picia Bonart. 
 

 

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych 


