
Jadłospis ważny od dnia od 04.V.2023 r. do  31.V.2023 r. 

Przedszkole Nowogrodziec 

Wtorek  02.05 2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno-żytni 30g(3a,3b), chleb razowy 20g(3a,3b), Pasztet 

drobiowy30 g, ogórek kiszony30 g, (2),  Herbata owocowa  200 ml 

Zupa + deser 

 

Zupa chłopska  250 ml.(1,4, 3a ), chleb pszenno-żytni 20g(3a,3b), 

Jabłko 

Obiad Spagetti 200g ( 3a ) ,  Kompot 200ml 

Czwartek  04.05 2023 r. 

śniadanie Płatki kukurydziane 20g, mleko 200ml(2), rogalik 50 g ( 3a) ( z 
masłem 5 g (2),  Marchewka do chrupania     

               

 

Zupa + deser 

Kapuśniak  250g(1),   chleb  pszenno -żytni 20g(3a,3b) 

 Mandarynka 

Obiad Pulpety w sosie pomidorowym   80g(3a,4), Kasza jaglana 100g, 

Kompot 200 ml                                                                

Piątek 05.05.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno-żytni 30g(3a,3b), chleb razowy 20g(3a,3b), masło 

5g(2), kiełbasa krakowska 30 g, ser żółty 30 g, (2),  Herbata 

owocowa  200 ml 

 

Zupa + deser 

Barszcz czerwony ukraiński  250 ml. (1,2,3a), chleb pszenno-żytni 

20g(3a,3b) Jogurt owocowy  200 ml ( 2 ) 

Obiad Kotlet rybny z warzywami 80 g.(4,3a) ziemniaki 100 g. surówka z 

kiszonej kapusty ze świeżą cebulą 50 g. kompot 200 ml 

Poniedziałek  08.V.2023 r 

śniadanie Płatki owsiane 20g, mleko 200ml(2), Bułka słodka z jabłkiem 50 g 

(3a) 

 

Zupa + deser 

Zupa z kalafiorowa 250 ml (1,2 ) chleb pszenno -żytni 20g (3a,3b) 

Pomarańcze 

Obiad Gulasz mięsny 200 g (2,3a) kasza jęczmienna  (3c )100 g, Ogórek 

kiszony  80 g.  Kompot 200 

 

Wtorek  09.V.2023 r 



śniadanie Chleb pszenno-żytni  20 g 

(3a,3b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

masło (2 ) 5 g., Pasztet drobiowy  20 g ,ogórek korniszon 10 g, kawa 

Inka  mlekiem (2,3c) 

 

Zupa + deser 

Zupa  zacierkowa (1,2,4 ) 

Banan 

Obiad  Kotlet mielony 80 g, Ziemniaki  80 g , Sałata zielona 80 g. , Kompot 

200ml. 

  Środa  10.V.2023 r 

śniadanie  Chleb pszenno-żytni (3a,3b), chleb razowy 

(3b,3a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

masło (2), 5 g. Jajko  ( 4) ,ogórek zielony 20 g Kakao  z mlekiem (2) 

 

Zupa + deser 

Zupa ogórkowa  250g(1,3a),  chleb  pszenno-żytni 20g(3a,3b)      

Mandarynka                                                                                                                                                                                                          

Obiad  Filet z kurczaka 80 g, ryż 80 g , marchewka z groszkiem 80 g.                                                                                                              

(2,3a ,4), kompot 200 ml                                                                        

Czwartek   11.V.2023 r. 

śniadanie Płatki kukurydziane 20g, mleko 200ml(2), rogalik 50 g ( 3a) ( z 

masłem 5 g (2), marchewka do chrupania     

               

 

Zupa + deser 

Krupnik 250g(1, 3c),   chleb  pszenno-żytni 20g(3a,3b)             

Jogurt owocowy 200 ml (2) 

Obiad  Pulpety w sosie w sosie koperkowym  80g(3a,4), ziemniaki 100g,    

kompot 200 ml                                                                

Piątek   12.V.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno-żytni 30g(3a,3b), chleb razowy 20g(3a,3b), masło 

5g(2), Pasata rybna 20 g (7), ser żóty 10 g (2 ), Rzodkiewka 20 g,  

Herbata 200 ml 

Zupa + deser Zupa Gulaszowa 200 ml. (1,2,3a), chleb pszenno-żytni  ( 3a,3b )  , 

Jabłko 

Obiad  Naleśniki z serem (3a,2) . kompot 200 ml 

Poniedziałek 15.V.2023 r. 

śniadanie chleb pszenno-żytni 30g(3a,3b), chleb razowy 20g(3a,3b), masło 

5g(2), Parówka  70 g,  Ketchup 20 g kakao 200 ml 

Zupa + deser Zupa Szpinakowa z jakiem 250 (1,3a), Chleb pszenno żytni 30 g. 

(3a,3b),  Mandarynki 



Obiad Gulasz mięsny 80 g. (2,3a,), Kasza jęczmienna  100 g ( 3c) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wtorek   16.V.2023 r. 

śniadanie Zupa mleczna z makaronem zacierkowym  ( 3a, 2 .4) 200ml 

Słodka bułka z serem 50 g ( 2.3a) ,kalarepka do chrupania 

 

Zupa + deser 

Zupa ryżowa 250 ml.(1,4, 3a ), chleb pszenno-żytni 20g(3a,3b), 

Banan 

Obiad  Ziemniaki zapiekane z cebulką i kiełbasą z żółtym serem 200g ( 2) 

ogórek kiszony, Kompot 200ml 

 

Środa 17.V.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno -żytni 30g.(3a,3b), chleb razowy 20g(3a,3b), masło 

5g (2), Sałatka jarzynowa 30 g,(4,)  Herbata 200 ml ( 2)                                                

 

Zupa + deser 

Kapuśniak z kiszonej kapusty ( 1,3a ) 250 ml, Jogurt z owocami ( 

2 ). 

Obiad  Udko pieczone 80 g g, Ryż 100g , Marchewka z groszkiem 

zielonym  70 g (2) , Kompot 200 ml. 

 

Czwartek 18.V.2023 r. 

śniadanie Zupa mleczna z makaronem  200ml (2), rogalik 50 g. (3a)  masło 

5g (2), dżem 20 g (2) marchewka do chrupania                                                                                       

 

Zupa + deser 

Żurekz jajkiem i kiełbaską 250 ml.(1,2,4 ) Mandarynka 

Obiad   Parowce ( pączki pieczone na parze ) z sosem śmietanowo-

truskawkowym  200 g (2,3a ,)  Kompot 200 ml. 

Piątek  19.V.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno -żytni 30g.(3a,3b), chleb razowy 20g(3a,3b), masło 

5g (2), Pasta jajeczna ze szczypiorkiem 20 g (4) , pomidor 10 g,  

Herbata owocowa 200 ml                                                                                                              

 

Zupa + deser 

Barszcz ukraiński 250 ml. (1,2,3a), chleb pszenno -żytni 20g 

(3a,3b)  , Banan   

Obiad Ryba smażona -filet z dorsza 100 g.( 7,3a ) Ziemniaki 80 g. 

Surówka z kiszonej  kapusty z marchewką i cebulką 80 g,  Kompot 

200 ml 



 

Poniedziałek  22.V.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno-żytni 30g(3a,3b), chleb razowy z słonecznikiem 

20g(3b,3a ), masło 5g(2),  Parówka 100 g ,Ketchup 10 g, 

Kawa  inka z mlekiem  200ml  (2)                                                                                                                                           

 

Zupa + deser 

 

Zupa pomidorowa  z makaronem  200 ml (2,3a ), chleb pszenno-

żytni 20g(3a,3b ), Jabłko                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Obiad    Fasolka po bretońsku 180g  ( 3a), 180g, ziemniaki  100 g  

kompot 200ml                                                                                                                                               

Wtorek  23 .V.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno -żytni (3a,3b) chleb razowy ze 

słonecznikiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

( 3a,3b ) masło 5 g. Twarożek ze szczypiorkiem 20 g (4), 

Rzodkiewka 20 g , Herbata owocowa 200 ml. 

 

Zupa + deser 

Zupa jarzynowa 250 ml (1,2 ) chleb pszenno-żytni 20g (3a,3b) 

Gruszka 

Obiad Kotlet mielony 200 g (4,3a)  Ryż biały 100 g,surówka z białej 

kapusty ze świeżym ogórkiem 80 g.  Kompot 200 

Środa 24.V.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno-żytni 30g.(3a,3b), chleb razowy 20g(3b,3a), masło 

5g (2), polędwica drobiowa 20 g, serek topiony 20 g (2 ) pomidor 

20 g,  Kawa Inka z mlekiem 200 ml (2 )                                                 

 

Zupa + deser 

Zupa Fasolowa250 ml.(1,3a), chleb pszenno-żytni 20g(3a,3b), 

Pomarańcze 

Obiad Zapiekanka penne  z sosem czosnkowym 180g (3a,4,),    Kompot 

200ml 

 

Czwartek   25.V.2023 r. 

śniadanie Płatki owsiane z mlekiem 200ml (2), Słodka bułka z serem 50 g ( 3a) 

( z masłem 5 g (2) . Marchewka do chrupania     

               

 

Zupa + deser 

Zupa Ziemniaczana  250g(1,3c),   chleb  pszenno -żytni 20g(3a,3b)   

Jogurt owocowy 200 ml (2) 

Obiad  Kotlet pożarski  80g (3a,4), Kasza jaglana  100g, marchewka z 

groszkiem 80g,  kompot 200 ml                                                                

 

 



Piątek  26.V.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno-żytni 30g(3a,3b), chleb razowy 20g(3a,3b), masło 5 g 

(2), Pasta rybna  20 g (7), Zielona sałata ,szczypiorek, ogórek 

zielony 30 g,  Herbata owocowa  200 ml 

Zupa + deser Zupa Szparagowa 200 ml. (1,2,3a), chleb pszenno-żytni  ( 3a,3b )  , 

Mandarynka   

Obiad  Pierogi ruskie  (3a,2) . kompot 200 ml 

Poniedziałek  29.V.2023 r. 

śniadanie Chleb pszenno -żytni (3a,3b) 

chleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

razowy  (3a,3b ),  masło 5 g (2). Pasztet drobiowy 20 g (4 ), serek 

topiony 20g (2),ogórek zielony 20 g , kakao z mlekiem 200 ml (2) 

Zupa + deser Zupa ogórkowa z ryżem 250 ml (1,2 ) chleb pszenno-żytni 20g 

(3a,3b) Jabłko 

Obiad  Makaron z serem 200 g (2,3a) , Kompot 200 

Wtorek   30.V.2023 r. 

śniadanie Zupa mleczna z makaronem zacierkowym 200 ml (2), Słodka bułka  

z marmoladą 50 g ( 3a)  kalarepa do chrupania 

 

Zupa + deser 

Zupa Szpinakowa 250 ml.(1,3a,4 ), chleb pszenno-żytni 20g(3a,3b), 

Banan 

Obiad Udko pieczone 100g(3a,4), Ryż 100g,  Marchewka z groszkiem 

100g(2,3a  Kompot 200ml 

Środa 31.V.2023  r. 

śniadanie Chleb pszenno-żytni 30g.(3a,3b), chleb razowy 20g(3a,3b), masło 5 

g (2), Pasta mięsna  20 g , Ketchup  10 g,  Herbata owocowa 200 ml                                                 

Zupa + deser Zupa Pomidorowa z  makaronem 250 ml.(1,2,4 ),Jogurt owocowy 

200 ml (2) 

Obiad  Bigos z kapusty kiszonej i świeżej 100 g. Ziemniaki 100 g, Kompot 

200ml. 

 

 

 

 

 



 

Liczbami zaznaczono alergeny występujące w posiłkach: 
1- seler i produkty pochodne , 2- laktoza -mleko i produkty pochodne , 3a- gluten pszenny, 3b- 

gluten żytni, 3c- gluten jęczmienny, 3d- gluten owsiany, 3e- gluten orkiszowy , 3f – kamut lub ich 

odmiany hybrydowe , 4-jaja, i produkty pochodne  5-gorczyca i produkty pochodne , 6-soja i 

produkty pochodne , 7-ryba i produkty pochodne , 8-orzechy , 9-sezam i produkty pochodne , 10-

orzeszki ziemne, 11- skorupiaki i produkty pochodne , 12 - dwutlenek siarki w stężeniach 10 

mg/litr.  13 – łubin i produkty pochodne. 14 – mięczaki i produkty pochodne , 15 – zawiera śladowe 

ilości ( orzechy, soję, gorczycę ) 

 


