
PRZEDSZKOLE NR 12
JADŁOSPIS  14.12.2022 – 28.12.2022

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

14.12.22
środa

Rogal maślany, chleb 
słonecznikowy (70g) z masłem (5g),
płatki owsiane na mleku (150g), 
dżem, suszone jabłka, herbata (200g)

Zupa buraczkowa 
z  makaronem(235g), ziemniaki(100g), 
filet w sosie ziołowym(180g), marchew
gotowana(80g), kompot z czarnej 
porzeczki (150g)

Mandarynki (80g),
chałka (100g)

15.12.22
czwartek

Bułki (70g) z masłem (5g) 
ser żółty (5g), papryka (10g), herbata
/ kakao (200g)

Krem dyniowy z grzankami, (235g), 
kluski - kopytka(150g), ogórek 
kiszony(100g), gulasz (80g), woda 
(150g)

Koktajl truskawkowy 
(150g),
chrupki kukurydziane 
(50g)

 16.12.22
piątek

Chleb wiejski, chleb sojowy (70g)
z masłem (5g), pasta z tuńczyka- 
wyrób własny(10g), rzodkiewka 
(5g), herbata / kawa zbożowa 
z mlekiem (200g)

Zupa pomidorowa z makaronem 
(235g), ziemniaki (100g), twaróg 
śmietankowy ze szczypiorkiem (100g),
woda (150g)

Banan (100g),
pierniki (50g)

19.12.22
poniedziałek

Chleb zwykły, bułka kanapkowa  
(70g) z masłem (5g), parówka na 
ciepło (10g), pomidor (5g), herbata 
(200g)

Krupnik z ziemniakami (235g), 
makaron kolorowy z sosem 
pomidorowym (250g), kompot 
wieloowocowy(150g)

Jogurt naturalny 
z owocami (100g),
wafle ryżowe (50g)

20.12.2022
wtorek

DZIEŃ RYBY
DZIEŃ

WIGILIJNY

Chleb wiejski, chleb słonecznikowy
(70g) z masłem (5g), sałata, pasta 
warzywna(5g), herbata / kawa 
zbożowa (200g)

Zupa owocowa z makaronem(235g), 
ziemniaki(100g), filet z dorsza (80g), 
groch z kapustą(50g),  
woda (150g)

Mandarynki(100g),
pierniki (80g),
sok jabłkowy (100g)

21.12.22
środa

Bułki, chleb orkiszowy  (70g)
z masłem (5g), płatki wieloziarniste 
na mleku (150g), miód, herbata 
(200g)

Rosolnik (235g), ziemniaki (100g), 
kotlety mielone (100g), surówka 
z kapusty pekińskiej (50g), woda 
(150g)

Kiwi (40g)
babka czekoladowa 
(50g)

22.12.22
czwartek

Chleb zwykły, chleb sojowy  (70g)
z masłem (5g), serek
śmietankowy(10g), ogórek(10g),  
herbata (200g) / kakao

Biały barszcz z makaronem(235g), 
kasza bulgur (150g), gulasz (80g), 
sałatka z ogórka(50g), woda 
z cytryną (150g)

Actimel (100g),
chałka (50g)

23.12.22
piątek

Chleb zwykły, chleb pełnoziarnisty
(70g) z masłem (5g), pasta z jaj – 
wyrób własny (20g), papryka (10g), 
herbata (200g)

Zupa fasolowa z ziemniakami (235g), 
ryż z musem jabłkowym (235g), woda 
(150g)

Pomarańcza(100g),
wafle zbożowo – 
ryżowe (50g)

27.12.22
wtorek

Chleb wiejski, chleb słonecznikowy
(70g) z masłem (5g), serek 
śmietankowy (10g), rzodkiewka 
(20g), sałata, herbata / kawa 
zbożowa z mlekiem (200g)

Zupa ogórkowa z ziemniakami
(235g), racuchy z cukrem trzcinowym / 
konfiturą malinową (200g),  woda 
(150g)

Kanapka z masłem,
jajko, ogórek, sałata 
(60g), herbata miętowa 
(150g)

28.12.22
środa

Bułka kajzerka (70g) z masłem 
(5g), szynka gotowana (10g),  
pomidor (10g), herbata / kawa 
zbożowa z mlekiem (200g)

Zupa brokułowa z ziemniakami  (235g),
makaron spaghetti z mięsem 
i warzywami w sosie
pomidorowym(250g), woda (150g)

Sałatka owocowa 
(80g), pałeczki 
kukurydziane  (40g)

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
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