
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLNY 
 

PONIEDZIAŁEK 30.05.2022   

 

śniadanie:   chleb z masłem (1,7), ser żółty (7),  

   herbata z cytryną, owoce 

obiad:   zupa szpinakowa z jajkiem   

   (1,3,6,7,9), ryż z sosem owocowym  

   (1,6,7), jogurt do picia (7) 

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

ogórek    zielony, herbata z miodem 

 
WTOREK 31.05.2022 

 

śniadanie:   chleb z masłem (1,7), szynka drobiowa*, pomidor, herbata owocowa, 

   owoce 

obiad:   zupa marchewkowa (1,6,7,9), pałki z kurczaka (1,6,9), ziemniaki,  

   sałata lodowa z sosem jogurtowo-czosnkowym (7,6,9), kompot 

podwieczorek: galaretka owocowa, herbatnik (1,7,6) 

 
 

ŚRODA  01.06.2022 

 

śniadanie:  rogal maślany z masłem (1,7), dżem, kakao (1,7), owoce 

obiad:   zupa botwinkowa (1,7,6,9), łazanki (1,7,6), kompot 

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

 
 

CZWARTEK 02.06.2022 

 

 

śniadanie:  bułka grahamka z masłem (1,7), szynka wieprzowa*, ogórek zielony, 

   herbata z cytryną, owoce   

obiad:   rosół z makaronem (1,3,6,9), pulpety w sosie pomidorowym (1,6,7,9), 

   kasza (1), brokuł, kompot 

podwieczorek: wafle ryżowe, krem orzechowy (5,6,7,8), herbata 

 

 

PIĄTEK 03.06.2022 

 

 

śniadanie:  chleb z masłem (1,7), ser biały z rzodkiewką (7), herbata owocowa, 

   owoce 

obiad:   zupa ogórkowa (1,6,7,9), 

    kluski śląskie z sosem 

     pieczarkowym 

(1,6,7,9),     surówka z 

młodej kapusty     (1,6,7,9), 

kompot 

podwieczorek: kanapka mleczna (1,7), 

mleko    (7) 
 



 

 

 

 

 

Wyrazy pogrubione mogą zawierać alergeny/wykaz alergenów poniżej/. 

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

W wyjątkowych sytuacjach możliwa zmiana jadłospisu. 

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 

 

 


