
 

 

PRZEDSZKOLE ROSOCHA: 14.11-18.11.2022 
Wykaz alergenów występujących w potrawach: 1 – zboża zawierające gluten; 2 – skorupiaki i produkty pochodne; 3 – jaja i produkty pochodne; 4 – ryby i produkty 
pochodne; 5 – orzeszki ziemne i produkty pochodne; 6 – soja i produkty pochodne; 7 – mleko i produkty pochodne; 
8 – orzechy; 9 – seler i produkty pochodne; 10 – gorczyca i produkty pochodne; 11- sezam i produkty pochodne; 12 – dwutlenek siarki i siarczyny;  
13 – łubin i produkty pochodne; 14 – mięczaki i produkty pochodne      

STAŁY DOSTEP DO PŁYNÓW ZAPEWNIA PLACÓWKA 

Śniadanie Obiad Podwieczorek 
Poniedziałek 14.11.2022 

Kasza jaglana na mleku [1,7] (100g)  
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo graham [1] (20g) 
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Pieczeń drobiowa [9,10] (20g) 
Ser topiony, gouda [7] (20g) 
Pomidor (20g), Papryka czerwona (20g) 
Herbata owocowa (200m) z cukrem (3g) 

Zupa szczawiowa z jajkiem i ziemniakami 
[1,3,7,9] (300ml) 
Pulpet drobiowo-wieprzowy, gotowany 
[1,9] (60g) w sosie pomidorowym [1,7,9] 
(20ml)  
Ryż biały, gotowany (150g) 
Marchewka z groszkiem, gotowana [1,7] 
(100g) 
Kompot wieloowocowy (200ml) z cukrem 
(3g) 

 
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Twarożek, półtłusty [7] (20g) 
Jabłko (60g) 
Herbata owocowa (200ml) z cukrem (3g) 
 

E:1105,30kcal; B:43,25g; T:39,02g; W:161,75g;  w tym błonnik:17,52g 

Wtorek 15.11.2022 
Kawa zbożowa na mleku [1,7] (200ml) z 
cukrem (3g) 
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo wieloziarniste [1,11] (20g) 
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Łopatka wieprzowa konserwowa [9,10] (20g)  
Dżem owocowy niskosłodzony (20g)  
Sałata (10g), Rzodkiewka (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g)   

Zalewajka z ziemniakami [1,9] (300ml) 
Pieczeń ze schabu wieprzowego, duszona 
[9] (60g) w sosie pieczeniowym [1,9] 
(20ml)  
Ziemniaki, gotowane (150g) 
Surówka z czerwonej kapusty i marchwi 
(100g) 
Kompot z czarnej porzeczki (200ml) z 
cukrem (3g)                                

 
Jogurt grecki [7] (100g) z musli  zbożowo- 
owocowym [1] (10g) i owocami sezonowymi  (60g) 
 

E:1021,54kcal; B:44,42g; T:36,01g; W:139,36g;  w tym błonnik:12,97g 

Środa 16.11.2022 

Płatki kukurydziane na mleku [1,7] (100g) 
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo graham [1] (20g) 
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Twarożek, półtłusty [7] (20g) 
Szynka drobiowo- miodowa [9,10] (20g) 
Rzodkiewka (20g), Ogórek zielony (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa pieczarkowa z makaronem pszennym 
[1,7,9] (300ml)   
Filet drobiowy, panierowany smażony 
[1,3,9] (60g)        
Ziemniaki, gotowane (150g) 
Surówka z białej kapusty z koperkiem [7] 
(100g) 
Kompot truskawkowy (200ml) z cukrem 
(3g) 

 
Drożdżówka pszenna z nadzieniem [1,3,5,6,7] 
(60g) 
Herbata owocowa bez cukru (200ml) 

E:1080,84kcal; B:45,83g; T:31,75g; W:167,82g;  w tym błonnik:17,66g 

Czwartek 17.11.2022 
Kakao na mleku [7] (200ml) z cukrem (3g) 
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo graham [1] (20g) 
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Wędlina łopatkowa [9,10] (20g) 
Pasztetowa wieprzowa [6,9,10] (20g) 
Ogórek kiszony [10] (20g), Marchew (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa krupnik z kaszą jęczmienną i 
warzywami (marchew,  seler,  pietruszka, 
por) [1,9] (300ml) 
Udziec z kurczaka, duszony [1,3,9] (60g) 
Ziemniaki, gotowane (150g)    
Surówka z kapusty pekińskiej i marchwi 
(100g) 
Kompot z śliwkowy  (200ml) z cukrem (3g) 

Płatki owsiane na mleku (100g) z musem 
truskawkowym [1,7] (50g) 
 

E:1030,12kcal; B:46,63g; T:36,96g; W:142,06g;  w tym błonnik:15,79g 

Piątek 18.11.2022 
Kasza gryczana biała na mleku [7] (100g) 
Pieczywo pszenne [1] (20g) 
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Szynka wieprzowa gotowana [9,10] (20g) 
Pasta z ryby wędzonej z twarogiem [3,4,7] 
(20g) 
Rzodkiewka (20g), Jabłko (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa pomidorowa z ryżem białym  [1,7,9] 
(300ml) 
Roladka rybna z serkiem śmietankowym, 
panierowana smażona [1,3,4,9] (60g) 
Ziemniaki, gotowane (150g)  
Surówka z kiszonej kapusty z marchewką 
(100g)                                     
Kompot wiśniowy (200ml) z cukrem (3g) 

Galaretka ze świeżymi/ mrożonymi owocami 
(135g) i bitą śmietaną [7] (15g) 
 

E:1110,60kcal; B:58,59g; T:30,61g; W:162,60g;  w tym błonnik:14,00g 


