
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLNY 
 

 

PONIEDZIAŁEK 01.03.2021 

 

śniadanie:   bułka pszenna z masłem (1,7), 

   ser żółty (1,7), herbata z cytryną, 

   chipsy z owoców suszonych  

obiad:   kapuśniak ze słodkiej kapusty 

   (1,9), pierogi z serem i   

   truskawkami (1,7) , kompot 

podwieczorek:  chleb z masłem (1,7), pasztet  

   drobiowy, herbata 

 
WTOREK 02.03.2021 

 

śniadanie:   chleb ziarnisty z masłem (1,7),szynka drobiowa*, ogórek   

   zielony, , herbata owocowa, owoce 

obiad:   zupa jarzynowa (1,7,9), pieczeń drobiowa (1,7),    

   ziemniaki, sałatka z kapusty czerwonej (7), kompot 

podwieczorek: rogalik z masłem (1,7),biały ser z miodem (7), herbata z cytryną 

 
ŚRODA 03.03.2021 

 

śniadanie:  bułka maślana mini z masłem (1,7), dżem, kakao (1,7) , owoce 

obiad:   rosół z lanym ciastem (1,3,9), pulpety w sosie pieczarkowym  

   (1,3,7), kasza, sałatka z ogórka konserwowego, kompot    
  

podwieczorek: chleb z masłem (1,7), serek topiony (7), herbata z miodem  
   

CZWARTEK 04.03.2021 

 

śniadanie:  bułka kanapkowa z masłem (1,7),  

   pomidor, ogórek zielony, herbata z  

   cytryną, owoce 

obiad:   barszcz czerwony (1,3,7,9), kurczak z 

   makaronem i sosem brokułowo- 

   serowym (1,3,7), kompot 

podwieczorek: bułka kajzerka z masłem (1,7), ser  

   żółty (7), herbata 

 
PIĄTEK 05.03.2021 

 

śniadanie:  bułka grahamka z masłem (1,7), jajko na twardo (3), szczypiorek, 

   herbata z miodem, owoce 

obiad:   pomidorowa z ryżem (1,7,9), ryba w panierce (1,3,4,7),   

   ziemniaki, marchewka z groszkiem na gęsto (1,7), kompot 

podwieczorek: muffinki (1,3,7), mleko (7) 

 
Wyrazy pogrubione mogą zawierać alergeny/wykaz alergenów poniżej/. 

W wędlinach zakupionych od producenta (oznakowanie *) śladowo mogą wystąpić: soja, gluten, seler. 



Dokładna informacja o wszystkich składnikach zawartych w gotowych potrawach do wglądu u 

INTENDENTA SZKOŁY 

 

 

Wykaz alergenów: 

1. zboża zawierające gluten 

2. skorupiaki i produkty pochodne 

3. jaja i produkty pochodne 

4. ryby i produkty pochodne 

5. orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 

6. soja i produkty pochodne 

7. mleko i produkty pochodne 

8. orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, pistacje, 

makadamia a także produkty pochodne 

9. seler i produkty pochodne 

10. gorczyca i produkty pochodne 

11. nasiona sezamu i produkty pochodne 

12. dwutlenki siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/l w przeliczeniu na 

całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej do spożycia lub w postaci 

przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców 

13. łubin i produkty pochodne 

14. mięczaki i produkty pochodne 

 

 


