
 

 

PRZEDSZKOLE ROSOCHA: 21.11-25.11.2022 
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 21.11.2022 

Płatki kukurydziane na mleku  [7] (100g) 
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo graham [1] (20g)   
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Kiełbasa szynkowa [9,10] (20g) 
Ser żółty, gouda [7] (20g) 
Sałata (10g), Marchew (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa fasolowa [9] (300ml) 
Makaron pszenny bezjajeczny [1] (80g) z 
mięsem mielonym wieprzowym [9] (60g) i 
sosem bolońskim z warzywami  [1,9] (20g) 
Jabłko (80g) 
Kompot z czarnej porzeczki (200ml) z 
cukrem (3g)                                                    

Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Łopatka wieprzowa w pietruszce [9,10] (20g) 
Pomidor (20g) 
Herbata owocowa (200ml) z cukrem (3g) 
 

E:1012,59kcal; B:47,15g; T:34,44g; W:143,86g;  w tym błonnik:16,73g 
Wtorek 22.11.2022 

Kakao na mleku [7] (200ml) z cukrem (3g) 
Pieczywo pszenne [1] (20g)  
Pieczywo graham [1] (20g)   
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Twaróg, półtłusty [7] (20g) 
Kiełbasa wieprzowa krakowska [9,10] (20g)  
Ogórek zielony (20g), Rzodkiewka (20g) 
Herbata owocowa (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa kalafiorowa z makaronem pszennym 
[1,7,9] (300ml) 
Kotlet schabowy panierowany, smażony 
[1,3,9](60g) 
Ziemniaki, gotowane (150g) 
Sałata masłowa (70g) z jogurtem 
naturalnym [7] (30g) 
Kompot truskawkowy (200ml) z cukrem 
(3g) 

Kisiel (100g) ze świeżymi/ mrożonymi owocami 
(50g) 
Chrupki kukurydziane (3 szt) 
 

E:973,69kcal; B:46,42g; T:30,36g; W:139,27g;  w tym błonnik:12,41g 

Środa 23.11.2022  

Kasza manna na mleku [1,7] (100g)  
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo graham [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g)  
Szynka drobiowo- miodowa [9,10] (20g)  
Pasta z twarogu i wędliny wieprzowej 
[7,9,10] (20g) 
Rzodkiewka (20g), Ogórek zielony (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa ryżowa z warzywami [9] (300ml)      
Zraz wieprzowy, duszony [1,9] (60g) w 
sosie pieczarkowym [1,9] (20ml)  
Ziemniaki, gotowane (150g)  
Buraczki, tarte (100g)                      
Kompot śliwkowy (200ml) z cukrem (3g) 

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

E:1071,88kcal; B:41,56g; T:37,98g; W:152,40g;  w tym błonnik:14,11g 

Czwartek 24.11.2022 

Kawa zbożowa na mleku [1,7] (200ml) z 
cukrem (3g)   
Pieczywo pszenne [1] (20g)  
Pieczywo wieloziarniste [1,11] (20g) 
Masło śmietankowe [7] (5g)  
Łopatka wieprzowa w pietruszce [9,10] (20g) 
Ser topiony, gouda [7] (20g) 
Pomidor (20g),  Papryka czerwona (20g) 
Herbata owocowa (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa kapuśniak z białej kapusty z 
pomidorami [9] (300ml)  
Karkówka wieprzowa pieczona [9] (60g) w 
sosie własnym [1,9] (20ml) 
Kasza jęczmienna, gotowana [1] (150g)         
Ogórek kiszony [10] (100g) 
Kompot wieloowocowy (200ml)  z cukrem 
(3g) 

Chałka pszenna [1,3,5,6,8,11] (40g) z dżemem 
owocowym niskosłodzonym (20g)                           
Herbata owocowa bez cukru (200ml) 

E:965,77kcal; B:41,74g; T:32,18g; W:135,16g;  w tym błonnik:13,71g 
Piątek 25.11.2022 

Kasza jaglana na mleku [1,7] (100g)  
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo pszenne [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g)  
Pasta jajeczna z majonezem [3,10] (20g) 
Szynka wieprzowa gotowana [9,10] (20g) 
Rzodkiewka (20g), Jabłko (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa ogórkowa z makaronem pszennym 
[1,7,9] (300ml)  
Filet rybny, panierowany, smażony 
[1,3,4,9] (60g) 
Ziemniaki, gotowane (150g)  
Surówka z kiszonej kapusty z marchewką 
(100g) 
Kompot z czarnej porzeczki (200ml) z 

cukrem (3g) 

Kasza manna na mleku  (100g) ze świeżymi/ 
mrożonymi owocami [1,7] (50g) 
Herbatniki pszenne [1,3,5,6,7,8,11] (3szt) 

E:1058,04kcal; B:42,08g; T:31,75g; W:161,92g;  w tym błonnik:11,30g 


