
 
 

JADŁOSPIS – STYCZEŃ 2020 

Śniadania: codziennie inny bufet szwedzki 

Obiady: codziennie kompot z owoców lub lemoniada, lub woda z 

pomarańczą lub woda z owocami, etc. 

Po obiedzie: dzieci dostają owoce sezonowe do wyboru 

Podwieczorek + picie 

 

 

 

07.01.2020 

Obiad: Kapuśniak (250 ml) 

Spaghetti Bolognese (250g), surówka z białej kapusty/fasolka szparagowa(150g) 

Podwieczorek: Tosty pełnoziarniste z żółtym serem i szynką 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

08.01.2020 

Obiad: Pomidorowa z makaronem (250 ml) 

Kotlet schabowy(100g), ziemniaki(150g), sałatka wiosenna z vinaigrette/kapusta 

na ciepło(150g) 

Podwieczorek: domowy sernik 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

09.01.2020 

Obiad: Krupnik (250 ml) 

Naleśniki z białym serem i jogurtem naturalnym(250g) 

Podwieczorek: kręcone chrupki kukurydziane , owoc 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

10.01.2020 

Obiad: Rosół (250 ml) 

Stripsy z miruny w płatkach kukurydzianych(100g), ryż basmati(150g), surówka 

z kiszonej kapusty/mix warzyw gotowanych(150g) 

Podwieczorek: domowe ciasto Brownie 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

 

 



 

 

 

 

 

 

13.01.2020 

Obiad: Zacierkowa (250 ml) 

Szynka pieczona w sosie własnym(100g), kasza gryczana(150g), surówka z 

czerwonej kapusty(150g) 

Podwieczorek: Hot-dog z parówką z szynki (100%), ketchup domowy 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

14.01.2020 

Obiad: Ogórkowa (250 ml) 

Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym (po hiszpańsku) (250g), 

ziemniaki(150g) 

Podwieczorek: Ciasto marchewkowe 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

15.01.2020 

Obiad: Barszcz biały z ziemniakami i jajkiem (250 ml) 

Nuggetsy z piersi kurczaka(100g), ziemniaki(150g), mizeria(150g) 

Podwieczorek: Domowa muffinka czekoladowa 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

16.01.2020 

Obiad: Krupnik (250 ml) 

Domowe pierogi z białym serem i jogurtem naturalnym(250g) 

Podwieczorek:  jogurt naturalny, owoc 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

17.01.2020 

Obiad: Kalafiorowa (250 ml) 

Paluszki z mintaja 100%Frosta(100g), ziemniaki(150g), surówka z kiszonej 

kapusty(150g) 

Podwieczorek: "orginalny sok" (mus nektarynka, jabłko, banan), Ciasteczka be-

be 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

 

  

 

 



20.01.2020 

Obiad: Kapuśniak (250 ml) 

Domowe kopytka z sosem z pieczarek(250g), mix sałat z sosem viaigrette(150g) 

Podwieczorek: jogurt naturalny z musli, Banan 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

21.01.2020 

Obiad: Barszcz ukraiński (250 ml) 

Pierś z kurczaka w cieście naleśnikowym(100g), ryż kolorowy(150g), 

marchewka w talarkach z ziołami/mizeria(150g) 

Podwieczorek: domowe ciasto dyniowe 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

22.01.2020 

Obiad: Żurek z ziemniakami i jajkiem (250 ml) 

Bitka wieprzowa w sosie własnym(100g), makaron(150g), buraczki na 

ciepło(150g) 

Podwieczorek: murzynek posypany cukrem pudrem 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

23.01.2020 

Obiad:  Rosół (250 ml) 

Domowe krokiety z mięsem(100g), mizeria/mix warzyw(150g) 

Podwieczorek: Domowe kluski leniwe 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

24.01.2020 

Obiad: Fasolowa (250 ml) 

Makaron z białym serem(100g), truskawkami i jogurtem naturalnym(150g) 

Podwieczorek ciasto drożdżowe z dżemem truskawkowym 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

27.01.2020 

Obiad:   Grochowa(250 ml) 

Indyk pieczony w sosie własnym(100g), ryż basmati(150g), groszek na 

ciepło/buraczki na zimno(150g) 

Podwieczorek: rogal maślany , owoc 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

28.01.2020 

Obiad: Jarzynowa(250 ml) 

Naleśniki z białym serem i jogurtem naturalnym(250g) 

Podwieczorek: Chrupki kukurydziane, soczek  
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

29.01.2020 

Obiad: Kapuśniak(250 ml) 

Nuggetsy z piersi kurczaka(100g), ziemniaki puree(150g), buraczki na 

ciepło/mizeria(150g) 

Podwieczorek: Sałatka owocowa, Biszkopty 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

30.01.2020 

Obiad: Pomidorowa z ryżem(250 ml) 

Kotlet schabowy(100g), ziemniaki(150g), kapusta na ciepło/sałatka 

wiosenna(150g) 

Podwieczorek: Domowa muffinka czekoladowa  
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

31.01.2020 

Obiad: Ogórkowa(250 ml) 

Filet z ryby(100g), ryż basmati(150g) surówka z kiszonej kapusty/mix 

warzyw(150g) 

Podwieczorek: bułeczka wieloziarnista z szynka i warzywami 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, 

laktoza 

 

 

 

 


