
Jadłospis  Listopad  2018 r. 
 

Data / 
dzień 

tygodnia 

 
Śniadanie 

 
Obiad 

 
Podwieczorek 

 
05.11.2018r 
Poniedziałek 

 

Bułka wrocławska z 
masłem szynką i 

ogórkiem zielonym, 
herbata owocowa. 

Kapuśniak z białej kapusty, 
racuchy z cukrem pudrem,  

kompot. 

Zapiekanka z 
ziołami i żółtym 
serem, herbata 

owocowa. 

 
06.11.2018r 

Wtorek 
 

Chałka z masłem i 
dżemem 

truskawkowym, kakao. 

Zupa pomidorowa z ryżem, schab 
w sosie własnym, ziemniaki, 

buraczki, kompot. 

Brzoskwinia,  
chrupki 

kukurydziane. 

 
07.11.2018r 

Środa 
 

Bułka grahamka z 
masłem i żółtym serem, 
papryka świeża, kawa z 

mlekiem  

Zupa ogórkowa, makaron z 
warzywami pieczarkami i 

mięsem, kompot. 

Placek drożdżowy z 
owocami, kawa 

zbożowa. 

 
08.11.2018r 

Czwartek 
 

Płatki kukurydziane na 
mleku z żurawiną, rogal 

z masłem i nutellą. 

Rosół z makaronem, filet z 
kurczaka w sezamie, surówka z 
kapusty pekińskiej i marchewki, 

ziemniaki, kompot. 

Jogurt z 
truskawkami. 

 
09.11.2018r 

Piątek 
 

Chleb z masłem jajkiem 
i pomidorem,  

rzodkiewką, herbata z 
cytryną. 

 

Zupa z soczewicy, kotlety z ryby, 
surówka z kiszonej kapusty, 

ziemniaki, kompot. 

Jabłko i biszkopty. 

12.11.2018r 
Poniedziałek 

Chleb wieloziarnisty z 
masłem, polędwica z 

indyka, pomidor, 
herbata owocowa. 

Zupa jarzynowa z brokułami, 
spaghetti z mięsem i pomidorami, 

kompot. 

Rogaliki drożdżowe 
z dżemem, herbata 

owocowa 
 

 
13.11.2018r 

Wtorek 
 

 
Płatki owsiane z 

mlekiem i kawałkami 
banana, bułka z 

masłem. 

 
Lane kluski na rosole, gulasz 
wołowy z kaszą jęczmienną, 

surówka z ogórka kiszonego i 
papryki świeżej, kompot.   

 
Wafle suche z 

powidłami 
śliwkowymi, 

herbata owocowa. 

 
14.11.2018r  

Środa 
 

 
Chleb wieloziarnisty z 
masłem i polędwica z 

indyka, pomidor, 
herbata owocowa. 

 
Zupa z zielonego groszku, pulpety 
w sosie pomidorowym, ziemniaki, 

kompot. 

 
Piernik, 

 kawa z mlekiem. 

 
15.11.2018r  

Czwartek 
 

 
Płatki zbożowe z 

mlekiem, chałka z 
masłem. 

 

 
Zupa ryżowa, udko z kurczaka, 

marchewka z groszkiem na 
ciepło, ziemniaki, kompot. 

 
Banan, chrupki 
kukurydziane. 

 
16.11.2018r 

Piątek 
 
 

 
Chleb z masłem, pasta z 
sera żółtego i tuńczyka, 

herbata z cytryną. 

 
Zupa fasolowa, prażuchy z 

maślanką, kompot. 

 
Pizza, soczek 

owocowy. 



Data / 
dzień 

tygodnia 

 
Śniadanie 

 
Obiad 

 
Podwieczorek 

 
19.11.2018r 
Poniedziałek 

 

Chleb graham z masłem, 
parówki z szynki  

z ketchupem, herbata 
owocowa. 

Zupa szczawiowa z ziemniakami  
i jajkiem, naleśniki z dżemem, 

kompot. 

Murzynek,  
kawa z mlekiem. 

 
20.11.2018r 

Wtorek 
 

Kasza jaglana na mleku 
z kawałkami suszonych 

moreli, bułka 
wrocławska  z masłem. 

Zupa pieczarkowa z makaronem,  
pulpety wieprzowe z sosem, 
kasza jęczmienna,  surówka z 

kapusty białej, papryka , ogórek , 
pomidor, kompot. 

Gruszka  
i biszkopty 

 
21.11.2018r 

Środa 
 

Chleb z masłem, 
jajecznica, herbata  

z cytryną. 

Barszcz ukraiński, gołąbki w sosie 
pomidorowym, ziemniaki, 

kompot. 

Sałatka owocowa. 

 
22.11.2018r 

Czwartek 
 

Rogal z masłem  
i nutellą, kakao. 

Zupa kalafiorowa, Filet w sosie 
śmietanowym, surówka z 

marchewki i jabłka, ziemniaki, 
kompot. 

Serek z  bananem. 

 
23.11.2018r 

Piątek 
 

Chleb wieloziarnisty z 
masłem, makrela w 

pomidorach, herbata 
owocowa. 

Zupa pomidorowa z makaronem, 
Ryba duszona z warzywami, 

ziemniaki, kompot. 

Jabłko, wafle 
ryżowe. 

 
26.11.2018r 
Poniedziałek 

 
 

Chleb z masłem 
polędwicą drobiową  

i papryką świeżą, 
herbata z cytryną. 

Zupa ziemniaczana, łazanki z 
kapustą i mięsem, kompot.  

Babka cytrynowa, 
kawa zbożowa. 

 
Wtorek 

27.11.2018r 
 

Kasza manna na mleku z 
kawałkami banana, 

chałka z masłem. 

Zupa grochowa, łopatka w sosie 
własnym, kasza jęczmienna i 

gryczana, sałata lodowa z sosem 
winegret, kompot. 

Nektaryna i chrupki 
kukurydziane. 

 
Środa 

28.11.2018r 
 

Bułka grahamka z 
masłem, serek ziarnisty, 

kawa z mlekiem. 

Kapuśniak z włoskiej kapusty, 
fasolka po bretońsku, ziemniaki, 

kompot. 

Ciastka zbożowe, 
soczek owocowy. 

 
Czwartek 

29.11.2018r 
 

Bułka z masłem i 
dżemem wiśniowym, 

kakao. 

Manna na rosole, filet z kurczaka 
panierowany, surówka z kapusty 

białej, ziemniaki, kompot. 

Banan i biszkopty. 

 
Piątek 

30.11.2018r 
 

Chleb słonecznikowy z 
masłem, serem żółtym i 

ogórkiem zielonym, 
herbata owocowa. 

Zupa selerowa z makaronem,, 
ryba smażona, kapusta biała 

zasmażana, ziemniaki, kompot. 

Placek drożdżowy z 
jabłkiem, herbata 

owocowa. 

 
 
 
 

 



Opłaty za wyżywienie   
   Listopad  2018 r. 

 
Dzieci szkolne: 

 
1. Śniadanie  20 dni  x 1,50 =  30,00 zł 

2. Cały obiad 20 dni  x 3,00 = 60,00 zł 

3. Drugie danie  20  dni  x 1,90 = 38,00 zł 

4. Herbatka      2,00 zł  za miesiąc 

5. Woda    3,00 zł  za miesiąc 

  
 

Personel:   
                                                                                                                      

1. Cały obiad  20  dni x 7,00 =  140,00 zł  (60,00 + 80,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.  Drugie danie  20  dni x 4,40 =  88,00  zł  ( 38,00 + 50,00) 

3.  Zupa 20  dni x 2,60 = 52,00  zł  (22,00  + 30,00) 

 

 

Osoby z zewnątrz: 
 

1. Cały obiad 20 dni x 9,10 =  182,00 zł  (60,00 + 122,00) 

2. Drugie danie 20  dni x 6,00= 120,00 zł (38,00 +82,00) 

          
  
  

Pieniądze proszę wpłacać do  15 Listopada  2018 r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opłaty za  wyżywienie Przedszkole  
 

          Listopad 2018 r. 
 

   3, 4-latki    i  dzieci  przebywające  8 godz. 
 

1. Opłata stała        20  dni  x   3,75zł  = 75,00 zł         

2. Śniadanie    20   dni x 1,40 zł =  28,00 zł                        

3. Cały obiad      20  dni x 2,20 zł  = 44,00  zł                       

4. Podwieczorek  20  dni  x 1,20 zł  =24,00  zł        

Razem:  171,00 zł 
 
 
 

   Dzieci przebywające  5 godz.; 
 

1. Śniadanie  20  dni x 1,40 zł = 28,00  zł 

2. Cały obiad 20  dni x 2,20 zł = 44,00  zł 

Razem: 72,00  zł 
 
 
 
 

Woda do picia 1zł za  miesiąc 
 
 
 

Pieniądze proszę wpłacać do 15 Listopada  2018 r.   
 
 
 
                       
 

 


