
                                   Jadłospis 
data śniadanie I śniadanie II obiad 
14.03.22 
 
poniedział
ek 

herbata z cytryną  
bułka graham, zwykła  z masłem(1,7)  
twarożek z jogurtem naturalnym(7) i 
rzodkiewką, marchewka słupki 

krupnik z kaszą 
jęczmienną na 
mięsie z ziel.(9) 
jabłko 

Ratatouille (bakłażan, papryka, 
pomidory, cukinia, kiełbaska, 
cebulka, zioła, ser żółty) makaron 
kokardki(1,7)sok jabłko-gruszka 

15.03.22 
wtorek 
 

kakao z mlekiem(1,7) 
chleb ziarnix, zwykły z  masłem(1,7) 
jajecznica na maśle (3,7) ze 
szczypiorkiem, rzodkiewka plastry 

zupa solferino 
zabielana śmietaną 
z ziel(7,9) 
jabłko 

kotlet drobiowy(1,3,7)ziemniaki 
puree (7) sałatka pekińska z 
marchewką kukurydzą i ziel , 
sok jabłko- brzoskwinia 

16.03.22 
środa herbata  Rooibos, płatki 

kukurydziane z mlekiem (7)bułka 
ziarnista, zwykła z masłem, serek 
Almette (7)ogórek zielony, 

rosół z 
makaronem i 
zieleniną(7,9)  
banan 

kurczak gotowany w sosie 
śmietanowym(1) ryż naturalny, 
marchewka z groszkiem 
gotowana, sok jabłko-truskawka 

17.03.22 
czwartek 
 

herbata z dzikiej róży, chleb żytni, 
zwykły z masłem (1,7)szynka 
gotowana, ser kanapkowy(7)sałata 
lodowa, rzodkiewka, papryka kol., 

zupa ogórkowa 
zabielana śmietaną 
z ziel., (7,9) 
gruszka 

pieczeń wieprzowa  
w sosie własnym (1)  
ziemniaki puree(7) buraczki 
tarte, sok jabłko- pomarańcza 

18.03.22 
piątek herbata owocowa, chleb żytni, 

zwykły z masłem(1,7) ser żółty (7) 
wędlina, ogórek zielony/pomidor 

herbata owocowa 
wafle ryżowe, 
banan 

sos boloński(łopatka wieprz. 
pomidory, włoszczyzna, czosnek,cebula, 
zioła)makaron(1)sok jabłkowy 

 
21.03.22 
 
poniedział
ek 

herbata malinowa, bułka razowa, 
zwykła z masłem(1,7) kiełbasa 
szynkowa, ser kanapkowy(7) 
ogórek kwaszony/ pomidor  

zupa grochowa  
z ziemniakami na 
mięsie  z ziel.,(9) 
jabłko 

naleśniki(mąka żytnio-pszenna, 
ziarno słonecznika)nadziewane 
serem białym/rodzynką(1,3,7) 
sok jabłko-gruszka 

  
22.03.22 
 
wtorek 
 

herbata Rooibos, chleb ziarnix, 
zwykły z masłem (1,7)pasta jajeczna 
ze szczypiorkiem, jogurtem 
naturalnym (1,3,7)rzodkiewka 

zupa pomidorowa 
z ryżem natural., 
/śmietaną z 
ziel(7,9)jabłko 

pulpety(łopatka wieprzowa-1,3)) 
sos koperkowy(1,7)ziemniaki 
(7)marchewka mini gotowana, 
ogórek kwaszony, sok jabłkowy 

 
23.03.22 
środa 
 
 
 
 

herbata ziołowa, płatki musli z 
mlekiem(bez dodatku cukru-
1,7)bułka orkiszowa, zwykła z 
masłem(1,7) powidła śliwkowe 

krem porowy z 
grzankami/ 
śmietaną(7,9) 
gruszka 

gulasz z udźca indyka(1) kasza 
bulgur (1)sałatka z kapusty 
czerwonej z jabłkiem  
sok jabłko- marchewka 

 
24.03.22 
czwartek 

herbata z dzikiej róży,  
chleb żytni, zwykły z masłem(1,7) 
parówka 93%mięsa na ciepło, 
ketchup, ogórek zielony 

zupa minestrone 
na mięsie z ziel(9) 
pomarańcza 
 

kluseczki szpinakowe(1,3,7) z 
masłem(7)posypane serem 
żółtym(7) marchewka tarta,  
sok jabłko- rabarbar 

 
24.03.22 
piątek 

 
 

herbata z lipy 
kaszka kukurydziana (7) z  
owocami 

zupa jarzynowa 
zabielana śmietaną 
z ziel(7,9)gruszka 

miruna panierowana(1,3,4) 
ziemniaki(7)surówka z kapusty 
kwaszonej z ziel., sok jabłkowy 

Przedszkole nr 70 zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie 
soki na bazie jabłek-naturalne tłoczone bez żadnych dodatków ,sok pomarańczowy bez dodatku cukru                 



                                                                            ALERGENY 
Legenda: 

  

1. GLUTEN- zboża 
2. SKORUPIAKI 
3. JAJA 
4. RYBY 
5. ORZESZKI ZIEMNE 
6. SOJA 
7. LAKTOZA - mleko 
8. ORZECHY 
9. SELER 
10. GORCZYCA 
11. NASIONA SEZAMU 
12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANYW STĘŻENIU >10mg/kg 
13. ŁUBIN 
14. MIĘCZAKI 

   
Wędliny mogą zawierać śladowe ilości 9,10,11według oświadczenia producenta. 

 
Informujemy, że informacje umieszczone w tabeli zostały zaczerpnięte z ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

 
 
 


