
JADŁOSPIS SZKOŁA/PRZEDSZKOLE MONTESSORI GRUDZIEŃ 2019 

  

Legenda :  

 
 
 
 

Magnez   Potas 
Żelazo 

Cynk 

Wapń Fosfor 

Daniem zamiennym za rybę w dniu 6.12 będą naleśniki z dżemem 

 

 

 Standard Diety BM/BG Dieta wegetariańska 

Pon- 

2/12 

 

Zupa kalafiorowa 

Pierogi z mięsem, surówka z 

czerwonej kapusty, kompot 

Zupa kalafiorowa 

Pierogi z mięsem b/m, b/g, 

surówka z czerwonej kapusty, 

kompot 

Zupa kalafiorowa 

Pierogi z soczewicą, 

surówka z czerwonej 

kapusty, kompot 

Wt -

3/12 

 

 

 

 

Zupa z czerwonej soczewicy 

Bitka schabowa w sosie 

własnym, kluski śląskie, 

surówka porowa, kompot 

Zupa z czerwonej soczewicy 

Bitka schabowa w sosie 

własnym, kluski śląskie, 

surówka porowa, kompot 

Zupa z czerwonej soczewicy 

Cebulka w cieście 

naleśnikowym, kasza 

gryczana, surówka porowa, 

kompot 

Śr- 

4/12 
Zupa krupniczek 

Kurczak panierowany, 

ziemniaki z koperkiem, 

surówka z marchewki z 

jabłkiem, woda z sokiem 

Zupa krupniczek 

Kurczak grillowany, ziemniaki z 

koperkiem, surówka z 

marchewki z jabłkiem, woda z 

sokiem 

Zupa krupniczek 

Papryka faszerowana, 
surówka z czerwonej 

kapusty, woda z sokiem 

Czw- 

5/12 

 

 

Zupa minestrone z cukinią 

Makaron penne z cukinią, 

pomidorkami i kurczakiem 

w sosie śmietanowym, 

kompot  

Zupa minestrone z cukinią 

Makaron b/m, b/g z cukinią i 

pomidorkami, kompot  

Zupa minestrone z cukinią 

Makaron b/m, b/g z cukinią 

i pomidorkami, kompot  

Pt- 

6/12 

 

 

 

Zupa krem pomidorowy 

Paluszki rybne, ziemniaki 

puree, surówka 

wielowarzywna, kompot 

 

Zupa krem pomidorowy 

Ryba z pieca, ziemniaki puree, 

surówka wielowarzywna, 

kompot 

 

Zupa krem pomidorowy 

Paluszki rybne, ziemniaki 

puree, surówka 

wielowarzywna, kompot 
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Magnez   Potas 
Żelazo 

Cynk 

Wapń Fosfor 

 Standard Diety BM/BG Dieta wegetariańska 

Wt -

9/12 

 

 

 

 

Zupa ogórkowa 

Zapiekanka ryżowa z jabłkiem 

i śmietanką, sałatka 

owocowa, kompot 

Zupa ogórkowa 

Zapiekanka ryżowa na 

mleku roślinnym z jabłkiem 

i cynamonem, sałatka 

owocowa, kompot 

Zupa ogórkowa  

Zapiekanka ryżowa na mleku 

roślinnym z jabłkiem i 

cynamonem, sałatka 

owocowa, kompot 

Wt- 

10/12 
Zupa rosół 

Indyk pieczony w sosie 

koperkowym, kasza kuskus, 

surówka z buraczków, woda z 

cytryną 

Zupa rosolnik 

Indyk pieczony w sosie 

koperkowym, kasza 

gryczana, surówka z 

buraczków, woda z cytryną 

Zupa rosolnik 

Potrawka z cieciorką z 

groszkiem i marchewką, kasza 

kuskus, surówka z buraczków,  

woda z cytryną 

Śr- 

11/12 

 

 

Zupa krem wielowarzywny 

Spagetti Bolognese z serem 

mozzarella, surówka 

szwedzka, woda z sokiem 

 Zupa krem wielowarzywny  

Makaron z sosem 

Bolognese, surówka 

szwedzka, woda z sokiem 

Zupa krem wielowarzywny 

Spagetti Napoli serem 
mozzarella, surówka szwedzka, 

woda z sokiem 

Czw- 

12/12 

 

 

Zupa barszcz ukraiński 

Karkówka pieczona, ziemniaki 

z koperkiem, fasolka 

szparagowa z okrasą, kompot 

Zupa barszcz ukraiński 

Schab pieczony, ziemniaki 

z koperkiem, fasolka 

szparagowa z pary, 

kompot 

Zupa barszcz ukraiński 

Kotlet sojowy a’la schabowy, 

ziemniaki z koperkiem, fasolka 

szparagowa z okrasą, kompot 

Pt- 

13/12 
Zupa pomidorowa z 

makaronem 

Naleśniki z serem i polewą 

śmietanową, surówka z 

marchewki, kompot 

Zupa pomidorowa z 

makaronem 

Naleśniki z dżemem, 

surówka z marchewki, 

kompot 

Zupa pomidorowa z 

makaronem 

Naleśniki z serem i polewą 

śmietanową, surówka z 

marchewki, kompot 
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Magnez   Potas 
Żelazo 

Cynk 

Wapń Fosfor 

 Standard Diety BM/BG Dieta wegetariańska 

Pon- 

16/12 
Zupa kapuśniaczek 

Pierogi z serem i śmietanką, 

surówka z marchewki, woda z 

sokiem 

Zupa kapuśniaczek 

Pierogi z owocami, 

surówka z marchewki, 

woda z sokiem 

Zupa kapuśniaczek 

Pierogi z serem i śmietanką, 

surówka z marchewki, woda z 

sokiem 

Wt -

17/12 

 

 

 

Zupa barszcz czerwony z 

ziemniakami 

Filet z kurczaka w sosie 

porowym, kasza pęczak, 

surówka z kapusty pekińskiej, 

woda z cytryną 

Zupa barszcz czerwony z 

ziemniakami 

Filet z kurczaka grillowany, 

kasza jaglana, surówka z 

kapusty pekińskiej, woda z 

cytryną 

Zupa barszcz czerwony z 

ziemniakami 

Naleśniki ze szpinakiem, 

surówka z kapusty pekińskiej, 

woda z cytryną 

Śr- 

18/12 
Zupa jarzynowa 

Gołąbki mięsne z ryżem z 

sosem pomidorowym, 

ziemniaki puree, warzywa z 

wody, kompot 

Zupa jarzynowa 

Gołąbki mięsne z ryżem z 

sosem pomidorowym, 

ziemniaki puree, warzywa 

z wody, kompot 

Zupa jarzynowa 

Gołąbki warzywne z ryżem z 

sosem pomidorowym, 

ziemniaki puree, warzywa z 

wody, kompot   

Czw- 

19/12 

 

Zupa żurek z jajkiem i 

kiełbaską 

Schab zapiekany z porem i 

marchewką, kasza gryczana, 

mizeria, kompot 

 Zupa rosolnik 

Schab zapiekany z porem i 

marchewką, kasza 

gryczana, mizeria, kompot 

Zupa rosolnik  

Cukinia faszerowana, kompot 

Pt- 

20/12 

 

 

Zupa krem dyniowy z 

grzankami 

Ryba smażona, ziemniaki z 

koperkiem, surówka z 

kiszonej kapusty, kompot 

Zupa krem dyniowy 

Ryba z pieca, ziemniaki z 

koperkiem, surówka z 

kiszonej kapusty, kompot 

Zupa krem dyniowy z 

grzankami 

Ryba smażona, ziemniaki z 

koperkiem, surówka z 

kiszonej kapusty, kompot 
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Magnez   Potas 
Żelazo 

Cynk 

Wapń Fosfor 

 

 Standard Diety BM/BG Dieta wegetariańska 

Pon- 

23/12 
Zupa ogórkowa 

Pieczone podudzia z kurczaka, 

ryż, marchewka z groszkiem, 

woda z sokiem 

Zupa ogórkowa 

Pieczone podudzia z 

kurczaka, ryż, marchewka z 

groszkiem, woda z sokiem 

Zupa ogórkowa 

Kotlet warzyw ny,  ryż, 

marchewka z groszkiem, woda 

z sokiem 

Wt -

24/12 

 

 

 

Zupa pomidorowa z 

makaronem 

Naleśniki z musem 

jabłkowym, sałatka owocowa, 

kompot 

Zupa pomidorowa z 

makaronem 

Naleśniki z musem 

jabłkowym, sałatka 

owocowa, kompot 

Zupa pomidorowa z 

makaronem 

Naleśniki z musem 

jabłkowym, sałatka owocowa, 

kompot 

Pt- 

27/12 

 

 

Zupa krupnik 

Pulpeciki rybne w sosie 

pomidorowym, ziemniaki 

puree, surówka porowa, 

kompot 

Zupa krupnik 

Pulpeciki rybne w sosie 

pomidorowym, ziemniaki 

puree, surówka porowa, 

kompot 

Zupa krupnik 

Pulpeciki rybne w sosie 

pomidorowym, ziemniaki 

puree, surówka porowa, 

kompot 
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Magnez   Potas 
Żelazo 

Cynk 

Wapń Fosfor 

 

 

 

 

 

 

 

 Standard Diety BM/BG Dieta wegetariańska 

Pon- 

30/12 
Zupa grochowa 

Indyk pieczony w sosie z 

zielonym groszkiem, ziemniaki 

z koperkiem, surówka z 

marchewki, woda z sokiem 

Zupa grochowa 

Indyk pieczony w sosie z 

zielonym groszkiem, 

ziemniaki z koperkiem, 

surówka z marchewki, 

woda z sokiem 

Zupa grochowa 

Cukinia faszerowana, surówka 

z marchewki, woda z sokiem 

Wt -

31/12 

 

 

 

Zupa kalafiorowa 

Kotlet mielony tradycyjny, ryż, 

surówka z buraczków, kompot 

Zupa kalafiorowa 

Kotlet mielony tradycyjny, 

ryż, surówka z buraczków, 

kompot 

Zupa kalafiorowa 

Kotlet warzywny, ryż, 
surówka z buraczków, kompot 


