
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  14.02- 18.02

śniadanie obiad podwieczorek
Poniedziałek 

14.02
Pieczywo mieszane

pszenno-żytnie 60g z
masłem 20g, serek
śmietankowy 10g,

jajecznica, sałata lodowa,
rzepa, kolorowe papryki,
pomidor herbata ziołowa
150 g, kawa Inka 150 g 

Alergeny: 1, 3, 7 

Zupa jarzynowa z
ziemniakami i zielona

pietruszką250g, Makaron z
białym serem i miodem

250g kompot wieloowocowy
150 g, woda mineralna

niegazowana 
Alergeny : 1,3,7 

Graham z masłem i szynka
drobiową, kompot, 
Woda niegazowana

mineralna
Alergeny:1,3,7 

Wtorek
15.02

Pieczywo mieszane
pszenno- żytnie 60g z

masłem 20g, Serek
śmietankowy 10 g, Zupa

mleczna z płatkami
czekoladowymi, miód,

jabłko, surowa marchewka,
Herbata z miodem i

cytryną 150 g 
alergeny: 1,3,7 

Zupa krupnik z kaszą
jęczmienną 250 g

 Potrawka z kurczaka w
jarzynce, ryż, surówka z
ogórka kiszonego, żółtej

papryki i czerwonej papryki
250 g Kompot owocowy 150

g, Woda mineralna
niegazowana 

Baton flips kakaowy, sok
bananowy, 

Woda mineralna 
Alergeny: 1,7 

Środa
16.02

Pieczywo mieszane
pszenno-żytnie 60g z

masłem 20g, serek
kanapkowy z ziołami 10g,
kiełbaski śniadaniowe z

ketchupem, sałata lodowa,
rzepa, czerwona papryka,

kakao 150g, Herbata
malinowa 150 g 
alergeny:1,3,7 

Zupa krem szpinakowa 250
g Spagetti z sosem mięsno-

pomidorowym i żółtym
serem240 g Kompot z
owoców 150 g Woda

mineralna niegazowana 
alergeny: 1,3

Banan, pałki kukurydziane
do przegryzienia, 
Woda mineralna 

Czwartek 
17.02

Pieczywo mieszane
pszenno- żytnie 60g z

masłem 20g, Serek
śmietankowy 10 g, Ser
żółty, talerzyk warzyw-
sałata lodowa, kolorowe
papryki, rzepa, ogórek

zielony, mleko na ciepło 150
g, herbata owocowa 150 g 

Alergeny: 1,3,7 

Zupa z czerwonej
soczewicy i boczkiem 250 g
Buchty z sosem jogurtowo-

truskawkowym 250 g
Kompot z owoców 150 g,

Woda mineralna
niegazowana 

alergeny: 1,3,7 

Wypiek własny: drożdżówki
z kruszonką,

 kompot, Woda mineralna 
Alergeny: 1, 3, 7 

Piątek
17.02

Pieczywo mieszane
pszenno- żytnie 60g z

masłem 20g, Serek
śmietankowy 10 g, Tuńczyk

w sosie własnym, rzepa,
papryka żółta i czerwona,
Kakao 150 g, herbata z
miodem i cytryna 150 g 

alergeny: 1,3,4,7 

Bulion drobiowy z
makaronem i zielona

pietruszką 250 g Jajko w
sosie koperkowym,

ziemniaki puree, fasolka
zielona szparagowa na
parze 250g,kompot w
owoców 150g Woda

mineralna niegazowana 
alergeny: 1,3,7 

Wafle ryżowe z dżemem z
owoców leśnych, sok

jabłkowy 100 %, woda 
alergeny: 11 




