
Jadłospis Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajeczka” oraz Bajeczka „BABY” w Kętach 

Śniadanie Obiad Podwieczorek 
Pon.26.10. 

Pieczywo mieszane, masło,pasta 

z ryby wędzonej (wyrób własny 

kuchni) ryba, pomidory, 

przyprawy), bawarka, herbata 

ziołowa (1,4,7) 

* woda do picia, kawałki 

marchewki 

 

Zupa jarzynowa zabielana 

z lanym ciastem 

 (marchew, seler,cebula, fasolka 

szparagowa, por, brukselka, 

śmietana 18%, mąka pszenna, 

jajka) 

Racuchy na naturalnej maślance 

z jabłkami, kompot (1,3,7,9) 

 

Pieczywo mieszane, masło, 

kiełbasa krotoszyńska, 

ogórek zielony 

melisa, kakao (1,7) 

Wt.27.10. 
Pieczywo mieszane, masło, świeże 

warzywa: ogórek zielony, 

szczypior, papryka, rzodkiewka, 

kakao 

herbata z cytryną (1,7) 
*woda do picia, banany 

Zupa pomidorowa zabielana 

z ryżem i świeżą natką zielonej 

pietruszki 

(marchew, seler,cebula,  

pomidory, pietruszka zielona, 

śmietana 18%) 

Kasza jęczmienna gotowana, 

gulasz drobiowy z papryką, 

sałatka z drobno krojonej, 

kiszonej kapusty 

z marchewką i świeżym 

koperkiem, kompot  (1,7,9) 

 

Budyń kakaowy (wyrób własny 

kuchni) (mleko 

„Wieprz”, mąka ziemniaczana, 

kakao, mąka pszenna) (7) chrupki 

kukurydziane 

Śr.28.10. 
Pieczywo, masło, 

pasta z jajka ze szczypiorkiem 

papryka czerwona, bawarka, 

 herbata (1,3,7) 

* woda do picia, owoce sezonowe 

Zupa ogórkowa zabielana 

 z ziemniakami 

( ogórek kiszony marchew, seler, 

cebula, pietruszka , ziemniaki 

śmietana 18%) 
Makaron z serem twarogowym 

„Wieprz”,cynamonem i masłem 

klarowanym, polany musem 

truskawkowym, kompot (1,9,7) 

 

Pieczywo mieszane, masło, szynka 

drobiowa pomidor, kiełki 

rzodkiewki, 
 herbata owocowa, kawa zbożowa 

zabielana (1,7) 

Czw.29.10. 
Graham,  masło, ser żółty 

Włoszczowski, sałata zielona 

herbata z miodem i cytryną, kakao 

(1,7) 
*woda do picia, jabłko 

Zupa grysikowa z warzywami 

 i koperkiem 

(marchew, seler, 

cebula,pietruszka nać, kasza 

manna) 

Prażonki-pieczone ziemniaczki 

z kiełbasą zwyczajną ,boczkiem 

i warzywami 

 kompot wieloowocowy (1,7,9) 

 

Ptasie mleczko 

(wyrób własny kuchni)bita 

śmietana (kremówka 30%) świeże 

owoce sezonowe, żelatyna) 

(7) 

Pt.30.10. 
Pieczywo mieszane, masło,pasta 

z kiełbasy drobiowej i jajka 

papryka żółta, pomidor, 

 kawa zbożowa zabielana, 

herbata miętowa 

 (1,3,7) 

* woda do picia, żurawina 

Barszcz biały zabielany 

z jajkiem i natką świeżej 

pietruszki (naturalny zakwas 

białego barszczu, marchew, 

seler,cebula, śmietana 18%, jajko 

ugotowane na twardo) 

Spaghetti z mięsem mielonym 

  i sosem pomidorowo-ziołowym  

kompot 

(1,3,7,9) 

 
 

Sok marchewkowy 

herbatniki wieloziarniste 

(1) 

 
październik 2020r. 

Alergeny występujące w posiłkach 1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby i ich produkty pochodne, 7 nabiał 
8 orzechy, 9 seler 

 
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe(np. herbata, kakao, dżem itd.)mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, orzechów, selera i gorczycy 

 



Jadłospis Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajeczka” oraz Bajeczka „BABY” w Kętach 
 

ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 
 

Pon. 02.11. 
Bułeczki pszenne, masło.szynka 

miodowa, pomidor, 
kiełki rzodkiewki 

 herbata owocowa, kakao (1,7) 

* woda do picia, banany 

Krupnik zabielany ze świeżą natką 

pietruszki 
(marchew, seler,cebula, kasza 

jęczmienna pietruszka nać,śmietana 

18%) 
Ryż na mleku z jabłkami 

i cynamonem 

(ryż, mleko “Wieprz”jabłka) kompot 

(1,7,9) 
 

 

 

Chleb słonecznikowy, masło, pasztet 

drobiowy (wyrób własny kuchni) 

ogórek kiszony, herbata, kawa 

zbożowa zabielana (1,7) 

Wt. 03.11. 
Pieczywo pszenno-żytnie, masło, pasta 

z tuńczyka, szczypiorek, ogórek 

zielony, kawa zbożowa zabielana 
herbata  rumiankowa (1,4,7) 

*woda do picia, jabłko 

Zupa kminkowa z kluseczkami 

francuskimi ( marchew, seler, 

cebula, kminek ,wywar drobiowy, 

masło, mąka pszenna) 
Ziemniaki z koperkiem 

 filet z kurczaka w cieście 

naleśnikowym, surówka 
z kapusty pekińskiej z kukurydzą 
i kolorową papryką (jajka, mąka 

pszenna, mleko) kompot (1,3,7,9) 
 

 

 

 

Galaretka z owocami (wyrób własny 

kuchni) 

(sezonowe owoce, żelatyna) 

chrupsy jabłkowe 

(naturalnie suszone kawałki jabłek) 

Śr.04.11. 
Sami komponujemy kanapki 

Pieczywo mieszane, szynka 

wieprzowa, jajko ugotowane 
 na twardo, pomidor, sałata zielona 

kakao, herbata owocowa (1,3,7) 
*woda do picia, marchew 

Zupa krem z zielonych warzyw 

zabielany śmietaną 
z grzankami 

( seler, por, pietruszka nać, 
fasolka szparagowa, brokuł,groszek 

zielony 

bulion wołowy, śmietana 18% ) 

Makaronowe rurki z pieczoną 

kiełbasą toruńską i kolorowymi 

warzywami (kukurydza, kolorowa 

papryka, brokuł, czerwona fasola), 

kompot 

(1,3,7,9) 

 

Drożdżówka ze śliwkami 

 i kruszonką, mleko, herbata owocowa 

(1,7) 

Czw.05.11. 
Pieczywo razowe, masło, 

 polędwica  sopocka, pomidor, ogórek 

zielony, 
herbata ziołowa, (1,7) 

*  woda do picia, gruszki 

Zupa koperkowa zabielana 

z ziemniakami 

(marchew, seler, cebula, koperek, 

śmietana 18%) 
 Kluski z sera białego 

z klarowanym masłem 

 i cynamonem, świeże owoce 

sezonowe, kompot (1,3,7,9) 

 

Bułeczki wieloziarniste, masło, 
  ser zółty “Salami”rzodkiewka, 

zielona cebulka 
 kakao, herbata z cytryną (1,7) 

Pt.06.11. 
Pieczywo razowe, masło, miod 

wielokwiatowy, płatki kukurydziane 

z mlekiem , 
herbata 

z cytryną (1,7) 

* woda do picia, kawałki papryki 

Zupa jesienna zabielana 
z brukselką i kaszą jaglaną 

z dodatkiem świeżego czosnku 
(marchew, seler,cebula, brukselka, 

pietruszka, kasza jaglana, śmietana 

18%, czosnek, majeranek) 
Dorsz smażony, ziemniaczane puree 

,buraki czerwone tarte, kompot 
(1,3,4,7,9) 

 

Kaszka manna na mleku 

z sokiem malinowym 

(1,7) 

 
Listopad 2020 r. 

Alergeny występujące w posiłkach 1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby i ich produkty pochodne, 
8 orzechy, 9 seler 

 
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe(np. herbata, kakao, dżem itd.)mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, orzechów, selera i gorczycy 
 


