
01.03.2023r. środa 

 

obiad 

Zupa z fasolki szparagowej z ziemniakami7,9 200g, Knedle z śliwką z sosem 

jogurtowym1,7 200 g/50 g, kompot z agrestu 200ml jabłko 1 szt. 

 

02.03.2023r. czwartek 

 

Obiad 

Zupa z truskawek z makaronem 200g/251 g, gulasz z cielęciny1,3 100g, ziemniaki 

200g, mieszanka warzywna 60g, mizeria z koperkiem7 50g, woda z miętą i sokiem 

jabłkowym 200ml, baton zbożowy 1 szt 

 

 

03.03.2023r. piątek 

 

Obiad 

Jarzynowa z ziemniakami7,9 200g, ryba miruna po grecku1,3,4 100/50g,pieczone 

ziemniaki 200g, surówka z kapusty kiszonej10, marchwi i jabłka7 50g, kompot 

wiśniowy 200ml , banan 1 szt 

 

06.03.2023r. poniedziałek 

Obiad 

Krem z dyni z groszkiem ptysiowym1,7,9 200g, pierogi ruskie z śmietaną 200g/501,7 g, 

surówka z marchwi 50g , kompot śliwkowy 200ml, gruszka 1 szt 

 

07.03.2023r. wtorek 

 

Obiad 

Grochowa z kiełbasą9 200g, Szynka wieprzowa pieczona w sosie pieczeniowym1,9,7 

100 g, ziemniaki 200 g, brokuły got 60 g, surówka z czerwonej kapusty 50 g, kompot 

z czarnej porzeczki 200 ml, mandarynka 1 szt    

 

08.03.2023r. środa 

Obiad 

Kapuśniak9 200g, filet z indyka z leczo warzywnym1,9 100g/60 g, kasza gryczana 

60g, surówka z białej rzodkwi i kukurydzy7 50g, kompot z truskawki 200ml, jogurt 

pitny7 1 szt 

09.03.2023r. czwartek 

Obiad 

kalafiorowa7,9 200g, spaghetti z sosem bolońskim z mięsem wieprzowym1,9 

50/100/60g, ogórek kiszony 40g, kompot z czerwonej porzeczki 200ml, mus 

owocowy 1 szt  

10.03.2023r. piątek 

Obiad 



Barszcz czerwony z ziemniakami7,9 200g, kotlet mielony z mintaja 100 g1, ziemniaki 

200 g, fasolka zielona 60 g, sałata z jogurtem7 50 g, kompot z agrestu 200ml, jabłko 

1 szt 

 

13.03.2023r. poniedziałek 

Obiad 

Zacierkowa1,9 200g, gulasz wołowy1,9 100g,  kasza pęczak1 60g, fasolka szparagowa 

żółta 60g, marchewka z chrzanem7 50g, kompot wieloowocowy 200ml, banan 1 szt  

14.03.2023r. wtorek 

Obiad 

Pomidorowa z makaronem1,7,9 200/25g kotlet mielony1,3 100g, pieczone  ziemniaki 

200g, marchewka z groszkiem 60g, surówka colesław7 50g, kompot wiśniowy 200ml, 

herbatniki 1 opakowanie 100 g 

15.03.2023r. środa 

Obiad 

Zupa brokułowa z ziemniakami 200g, makaron1 z serem białym7 i truskawkami 

60g/80g/50g, kompot ze śliwek 200ml, gruszka 1szt 

16.03.2023r. czwartek 

Obiad 

Krupnik1,9 200g, pulpety ala gołąbki 1,9 100g, kasza bulgur1 60g, kalafior z bułką1 

60g, ogórek kiszony 50g, kompot wieloowocowy 200ml, mandarynka 1 szt 

17.03.2023r. piątek 

Obiad 

Barszcz biały 200g1,9,7, dorsz panierowany1,3,4 100g, ziemniaki 200g, bukiet jarzyn 

60g, surówka kiszonej kapusty 50g, kompot wiśniowy 200ml, actimel 1 szt 

20.03.2023r. poniedziałek 

Obiad 

Zupa ogórkowa7,9 200g, potrawka drobiowa9,1 100g, kasza kuskus 60g, cukinia got 

60g, surówka z kapusty pekińskiej i kukurydzy 50g, kompot z czarnej porzeczki 

200ml, jabłko 1 szt  

21.03.2023r. wtorek 

Obiad 



Rosół drobiowy z makaronem ryżowym 1,9 200g, kotlet schabowy1,3 100 g, ziemniaki 

200g, kapusta gotowana 60 g, surówka z jabłka i marchwi 50g, kompot z agrestu 

200ml, banan 1 szt 

 

 

 

22.03.2023r. środa 

Obiad 

Zupa szpinakowa7,9 200g, makaron z tuńczykiem, rukolą i pomidorami koktajlowymi i 

sosem1,4 60/100g/50 g, surówka z pora 50 g, kompot wieloowocowy 200ml, gruszka 

1 szt 

 

23.03.2023r. czwartek 

Obiad 

Zupa jarzynowa9 200g, filet z piersi indyka panierowany1,3 100g, ziemniaki 200g, 

brukselka got 60 g, surówka wielowarzywna7 (kapusta włoska, marchew, por, ogór. 

kisz.,) 50g, kompot wiśniowy 200ml, jogurt pitny 1 szt 

24.03.2023r. piątek 

Obiad 

Zupa z soczewicy 1,7 200g, makaron1,9 świderki z pesto bazyliowym i pomidorkami 

cherry 40g/80g/60 g, kompot wieloowocowy 200ml, jabłko 1 szt  

 

27.03.2023r. poniedziałek 

Obiad 

Zupa z cukini7,9 200g, potrawka wieprzowa9 100 g, ryż 60g, marchewka got 60g, 

surówka z selera naciowego i ananasa w sosie vinaigrette 50g, kompot z gruszek 

200ml, mus owocowy 1 szt 

 

28.03.2023r. wtorek 

 

Obiad 

Zupa białych warzyw 9 200g, pałka z kurczaka pieczona9 250g, ziemniaki 200g, 

mieszanka warzywna 60g, surówka z czerwonej kapusty, marchwi i jabłka 50g, 

kompot z czerwonej porzeczki 200ml, mandarynka 1 szt 

29.03.2023r. środa 



Obiad 

Zupa gulaszowa7,9 200g, makaron z serem białym i truskawkami1,9 60g/80 g/60 g, 

kompot wieloowocowy 200ml, banan 1 szt 

 

 

 

30.03.2023r. czwartek 

Obiad 

Zupa szczawiowa1 200g, pulpety wieprzowe w sosie jasnym 100 g9,1,3 kasza 

jęczmienna1 60 g, surówka z białej rzodkwi i kukurydzy 50g, brokuły gotowane 60 g 

kompot wiśniowy 200ml, jabłko 1 szt  

31.03.2023r. piątek 

Obiad 

Zupa porowa 200g9,7, miruna panierowana 1,4 100g, ziemniaki 200g, fasolka 

szparagowa zielona 60g, sałata z rzodkiewką i śmietaną 50g7 , kompot z czarnej 

porzeczki 200ml, gruszka 1 szt  

Uwaga: Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od przedszkola 

Podana gramatura  w  przypadku  kasz, makaronu, ryżu dotyczy masy suchej przed ugotowaniem 

Alergeny 

1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) 

oraz produkty pochodne. 2. Skorupiaki i produkty pochodne. 3. Jaja i produkty pochodne. 4. Ryby i produkty pochodne. 

5. Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty pochodne. 6. Soja i produkty pochodne. 7. Mleko i produkty 

pochodne (łącznie z laktozą). 8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki  

pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland i produkty 

pochodne. 9. Seler i produkty pochodne. 10. Gorczyca i produkty pochodne. 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne. 

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2. 13. Łubin i 

produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. 

 

 


