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

 
Śniadanie Obiad Podwieczorek 
Pon. 25.10 

Bułeczki kajzerki , masło, 
ser żółty Gouda, ogórek zielony, 

herbata owoce leśne , 
*woda do picia, jabłko 

 

 
Zupa pomidorowa z ryżem , (1,7.9) 

Naleśniki z marmoladą z dzikiej róży z cukrem 
pudrem(1,3,7) 

Kompot wieloowocowy 

 
Pieczywo mieszane, masło, 

Szynka drobiowa, rzodkiewka, 
herbata ziołowa (1,7) 

Wt. 26.10  
 KANAPKA JARSKA 

Pieczywo mieszane, masło,  
pomidor, szczypiorek, papryka czerwona,  

jajko na twardo 
sałata masłowa, ogórek świeży 

kawa zbożowa 
melisa z pomarańczą (1,3,7) 

*woda do picia, banany 

Rosół drobiowy z kluskami  tartymi i 
lubczykiem(1,3,7) 

Potrawka z kurczaka w sosie śmietanowym, 
ziemniaki z koperkiem ,(7) 

surówka z kapusty czerwonej  i jabłka 
kompot  wieloowocowy 

 
 

Ciasteczka maślane 
Sok wieloowocowy 

Śr. 27.10 
Chałka drożdżowa, masło, miód wielokwiatowy 

płatki zbożowe z mlekiem, 
herbata z cytryną (1,7) 

* woda do picia, żurawina 

Lekka zupa grochowa z grzankami pszennymi 
(9) 

Ryż na sypko z kolorowymi warzywami 
i kiełbasą (1,9) 

kompot z winogron 

 
Galaretka owocowa z bitą śmietaną 

Chrupsy jabłkowe(7) 

Czw. 28.10 
Chleb słonecznikowy, masło, pasta jajeczna, 

pomidor, pomidor malinowy, 
 Herbata żurawinowa, (1,3,7) 
*woda do picia, brzoskwinie 

Zupa koperkowa z lanym ciastem (1,3,7,9) 
Wątroba drobiowa w sosie cebulowym , 

kasza jęczmienna , (1) 
surówka z kapusty pekińskiej 

kompot wieloowocowy 

 
Drożdżówka wielosmakowa z kruszonką , 

Herbata owocowa 

Pt.29.10 
Pieczywo pszenno-żytnie, masło, 

Paprykarz z  Makreli (1,4,7) 
herbata ziołowa 

*woda do picia, jabłko 

Żurek z jajkiem i ziemniakami 
(1,3,7,9) 

Pierogi leniwe z białym serem , 
kawałkami świeżych owoców (1,3,7) 

kompot z jabłek 

 
Pieczywo wieloziarniste , masło, 
ser żółty Salami, ogórek zielony, 

herbata, bawarka (1,7) 

 
Pon. 01.11 

Święto Zmarłych 
  

 
Wt. 02.11 

Pieczywo wieloziarniste , masło,  pasta jajeczna 

z koperkiem,  ogórek kiszony ,  
herbata owoce leśne , kakao (1,3,7) 

 *woda do picia, jabłko 

Kremowa zupa selerowa z groszkiem 
ptysiowym,(1,7,9) 

Pióra makaronowe z białym serem , masłem 
klarowanym i cynamonem 

Kompot z brzoskwiń 

 
Szarlotka na biszkopcie z wiórkami gorzkiej 

czekolady 

Śr. 03.11 
Pieczywo mieszane, masło,  

 kiełbasa Krotoszyńska, rzodkiewka 
Kakao,  herbata z cytryną  (1,7) 

*woda do picia, marchew 

 
Zupa kalafiorowa z ryżem , (1,7,9) 

Jajko na twardo w sosie śmietanowym , 
Ziemniaki , marchewka duszona(3,7) 

kompot z jabłek 
 
 

 
Weka pszenna , masło , 

konfitura wiśniowa, 
lemoniada cytrynowa (1,7) 

Czw. 04.11 
Pieczywo razowe, masło, 

 twarożek ziołowy , pomidor malinowy 
 herbata owocowa (1,7) 
*  woda do picia, banany 

Zupa kminkowa z makaronem szlacheckim, 
(1,3) 

Karkówka duszona w warzywach , 
kasza gryczana, 

sałata masłowa ze śmietaną , (1,7,9) 
kompot wieloowocowy 

 

 
Mleko waniliowe (7) 

Wafle kakaowe 
 
 
 

Pt. 05.11 
Pieczywo mieszane, masło , 
Jajecznica ze szczypiorkiem , 

kakao 
Herbata z cytryną (1,7) 

* woda do picia, winogrono bezpestkowe 

Krupnik z kaszą  jaglaną i ziemniakami 
(1,7) 

Makaron łazankowy z kiełbasa, boczkiem i 
warzywami (9) 

kompot ze śliwek 
 

Bułeczki z makiem , masło, 
Ser  żółty Salami ,papryka pomarańczowa, 

herbata ziołowa (1,7) 
 

 

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2021r. 
 

Alergeny występujące w posiłkach 1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby i ich produkty pochodne 
7 mleko i 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 


