
Otałęż 10.03.2023 

JADŁOSPIS 

Ustalony na 13.03.2023-31.03.2023 

Oddział Przedszkolny - Szkoła Podstawowa w Otałęży 

 

Data Śniadanie Obiad Podwieczorek  

13.03.2023  

Poniedziałek  
Pieczywo wieloziarniste z masłem, 

schab biały  , ogórki świeże  

Kawa Inka z mlekiem  

 

Zupa krupnik   z ziemniakami, 

jarzynami , natką, zabielana śmietaną  

Racuchy drożdżowe z jabłkami, słupki 

marchewki 

Kompot owocowy 

Mandarynka  

Wafle  zbożowo- 

ryżowe  

Mleko, gluten,  śladowe ilości soi 

gorczycy , seler, sezam 

Gluten, mleko, seler , jaja  Gluten  

14.03.2023 

wtorek 
Pieczywo graham z masłem, ser 

żółty Mazur , sałata zielona, 

pomidory,  

Kawa Inka z mlekiem  

Rosół z makaronem, jarzynami, natką 

pietruszki ,  

Kasza bulgur, filet z kurczaka w sosie 

śmietankowym z warzywami, 

koperkiem, ogórek kiszony   

Woda z cytryną  

Tost z szynką,  

herbata z cytryną  

Gluten, mleko, jaja  Gluten, jaja, mleko, seler  Gluten,  

15.03.2023 

Środa  
Pieczywo orkiszowe  z masłem, 

polędwica sopocka,  papryka 

czerwona,  

Kakao  

Zupa z łuszczonego grochu z 

ziemniakami, kiełbasą dębicką, natką 

pietruszki, zabielana śmietaną   

Ryż z polewą jogurtową ( bananowo- 

truskawkową )  

Kompot wieloowocowy  

Ciasto jogurtowe z 

jagodami,  

Herbata owocowa  

 

Gluten, mleko, śladowe ilości soi, 

gorczycy, selera  

Mleko, gluten, seler   Mleko, gluten, jaja  

16.03.2023 

Czwartek  
Pieczywo wieloziarniste z masłem,  

pasta z twarożku z ziołami, 

szczypiorkiem, rzodkiewką, ogórki 

świeże  

Płatki jaglane na mleku  

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, 

jarzynami, natką pietruszki  

Pyzy z mięsem, sos pieczarkowy, 

surówka z kiszonej kapusty z 

warzywami, olejem, natka pietruszki, 

pestkami dyni 

Kompot owocowy  

Winogrono, pałeczki 

kukurydziane   

 

Gluten, mleko,  Gluten, mleko, soja, seler  -----  

17.03.2023 

Piątek  
Rogaliki drożdżowe z serkiem 

Kakao  

Jabłko    

Zupa na rosole z tartym ciastem, 

jarzynami, natką pietruszki  

Ziemniaki z koperkiem, miruna 

pieczona w panierce ,  

surówka z kapusty pekińskiej z 

warzywami, jogurtem, natka pietruszki  

Woda z cytryną, miętą   

Serek naturalny  

Podpłomyki   

Mleko, gluten, jaja  Gluten, mleko, jaja, ryba, seler, 

gorczyca , śladowe ilości soi , 

skorupiaków   

Gluten  

    

20.03.2023 

poniedziałek 
Pieczywo wieloziarniste z masłem, 

szynka sołtysówka ,   papryka 

czerwona  

Kakao  

 Zupa pomidorowa z ryżem,  

jarzynami, natka pietruszki  

Placki ziemniaczane z twarożkiem, 

szczypiorkiem,  

Kompot owocowy 

Pomarańcza  

Wafle ryżowe z 

pestkami dyni  

Gluten, mleko, śladowe ilości soi i 

gorczycy  

Gluten, mleko, seler, jaja  ----  



21.03.2023 

wtorek 
Pieczywo graham z masłem, ser 

żółty salami , papryka czerwona  , 

sałatka roszponka   

Kawa Inka z mlekiem  

Zupa pieczarkowa z makaronem 

muszelki,  jarzynami, natką pietruszki, 

zabielana śmietaną  

Ziemniaki z koperkiem , filet drobiowy 

w panierce , sałatka z buraczków 

ćwikłowych  

Woda z cytryną  

Koktajl bananowo- 

truskawkowy  

Podpłomyki    

Gluten, mleko, jaja Gluten, mleko, seler, jaja Mleko , gluten  

22.03.2023 

Środa  
Pieczywo graham z masłem, pasta z 

ciecierzycy z suszonymi 

pomidorami, ogórki świeże  

Płatki kukurydziane z mlekiem  

Zalewajka z jajkiem, ziemniakami, 

kiełbasą wiejską, zielonym koperkiem,  

Kluski śląskie z masłem klarowanym, 

pomidorki koktajlowe  

Kompot wieloowocowy  

 

 Chlebek  bananowy z 

rodzynkami, czekoladą    

Herbata owocowa  

 

Gluten, mleko,  Mleko, gluten, jaja,  Mleko,  gluten, jaja  

23.03.2023 

Czwartek  
Chałka z masłem, dżemem,  

Kakao 

Cząstki jabłek  

Zupa jarzynowa z zacierką, natką 

pietruszki, zabielana śmietaną  

Ziemniaki, klops pieczony, surówka 

wielowarzywna z majonezem, ziołami,  

Woda z cytryną, pomarańczą 

Kompot owocowy 

Gofry , cząstki gruszki  

Gluten, mleko, jaja  Gluten, jaja, seler, mleko , gorczyca  Gluten, mleko, jaja  

24.03.2023 

Piątek  
Chleb graham z masłem, pasta z 

tuńczyka, ogórki kiszone 

Kawa Inka z mlekiem     

Zupa z czerwonej soczewicy z 

ziemniakami, jarzynami, natką pietruszki   

Makaron z serem, cząstki jabłek  

Kompot owocowy  

Mandarynka,  

ciasteczka Sante  

Mleko, gluten, ryba   Gluten, mleko, seler, jaja Gluten, mogą  

zawierać orzechy,       

mleko i soję. 
    

27.03.2023 

Poniedziałek  
Pieczywo wieloziarniste z masłem, 

szynka z pasieki  , ogórki świeże  

Kakao  

 

Zupa  pomidorowa z makaronem,    

jarzynami, natką pietruszki, zabielana 

śmietaną  

Ziemniaki, jajko sadzone, zielona sałata z 

jogurtem, ziołami,   

Kompot owocowy 

Banan  

Wafle  ryżowe z 

czarnuszką   

Mleko, gluten,  śladowe ilości soi 

gorczycy , seler, sezam 

Gluten, mleko, seler , jaja  ---  

28.03.2023 

wtorek 
Pieczywo orkiszowe z masłem, 

kiełbasa krotoszyńska ogórki 

świeże ,  

Zupa mleczna z makaronem literki  

Zupa koperkowa z ziemniakami, 

jarzynami, natką pietruszki, zabielana 

śmietaną  

Risotto z kurczakiem, warzywa na 

parze z ziołami, masłem, 

Woda z cytryną 

Sałatka owocowa z 

polewą jogurtową,  

 Bułeczka drożdżowa         

( ½) 

Gluten, mleko,  Gluten, mleko, seler,  Jaja, gluten ,  mleko  

29.03.2023 

Środa  

Pieczywo z masłem,  pasta z  

kurczaka z cebulką, warzywami,  

pomidory  

Płatki wielozbożowe Sante  z 

mlekiem  

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, 

jarzynami, natką, zabielana śmietaną  

Gołąbki bez zawijania z mięsem z sosem 

pomidorowym,   

Kompot owocowy 

Serek naturalny z 

cząstkami owoców  

Mleko, gluten,  Gluten, mleko, seler, jaja Mleko,  



30.03.2023 

Czwartek  

Pieczywo graham z masłem, ser 

żółty salami, sałata zielona, ogórki 

świeże, 

 Kawa Inka z mlekiem,  

Zupa na rosole z makaronem w kształcie 

ryżu, jarzynami, natką pietruszki   

Kasza bulgur , pulpeciki wieprzowe 

pieczone w piecu, sos pieczarkowy,    

surówka z kapusty białej z warzywami, 

Kompot owocowy     

Biszkopt  z jabłkami, 

cynamonem  

sok owocowy   

 Żyto, jęczmień, gluten, mleko  Jaja, gluten, mleko, seler  Gluten, jaja,  

31.03.2023 

Piątek  

Rogalik drożdżowy z marmolada,  

Kakao 

Cząstki jabłek,  

Zupa krupnik  z kaszy pęczak z 

ziemniakami, jarzynami, natką pietruszki, 

Ziemniaki z koperkiem, morszczuk w 

panierce , surówka z marchwi i jabłek z 

cząstkami pomarańczy, pestkami 

słonecznika, ,  

Kompot owocowy  

Jogurt owocowy  

Chrupki kukurydziane  

Gluten, jaja, mleko   Gluten, ryba, jaja, seler  Mleko,  

Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie  

Opracował : Agnieszka Ćwięka  

Uzgodniono : Sylwia Działo      Zatwierdził: Halina Czerwiec  

 

 


