
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  21.02- 25.02 
 

 śniadanie obiad podwieczorek 

Poniedziałek 

21.02 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

  szynka drobiowa 20g, 

talerzyk warzyw- biała 

rzepa, sałata lodowa, 

papryka czerwona, 

herbata z cytryna i miodem 

lub kawa Inka 

Żurek z jajkiem i 

ziemniakami 250g, 

placki ziemniaczane z 

kleksem śmietany 250g 

kompot wieloowocowy 150 

g, woda mineralna 

niegazowana 

Alergeny : 1,3,7 

Kisiel owocowy + biszkopty 

bezcukrowe 

 

Wtorek 

22.02 

Pieczywo mieszane 60g z 

masłem 20g, miód, 

jabłko w cząstki i surowa 

marchewka, 

Płatki kukurydziane na 

mleku, 

 herbata z cytryna i 

cukrem trzcinowym 

Zupa ogórkowa z ryżem 

250g, 

Kotlet mielony 130g, 

ziemniaki 200g, 

surówka z czerwonek 

kapusty i jabłka 120 g, 

    150 g Kompot owocowy 

150 g, Woda mineralna 

niegazowana 

Wypiek własny- ciasto 

murzynek z polewą, 

herbata z cytryną 

 

 

Środa 

23.02 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g,  

serek śmietankowy 

Almette 20g, 

 pasta jajeczna, ogórek 

zielony, rzepa, 

herbata z cytryną i 

miodem, kawa Inka 

Zupa pomidorowa z 

makaronem i zieloną 

pietruszką 250g, 

Pierogi ruskie z cebulką  i 

śmietaną 250 g, 

 Kompot z owoców 150 g, 

 Woda mineralna 

niegazowana 

alergeny: 1,3 

Budyń czekoladowy, 

jabłko w cząstki 

Czwartek 

24.02 

Pieczywo pszenne, graham 

60g z masłem 20g i żółtym 

serem 20g, rzepa, 

pomidor, sałata lodowa 

herbata z cytryną i 

miodem, kakao 

Kapuśniak z ziemniakami 

250 g 

 Plaster schabu w sosie 

śmietanowym, kasza 

gryczana 250 g, sałatka z 

buraczków, 

 Kompot z owoców 150 g, 

Woda mineralna 

niegazowana 

 

alergeny: 1,3,7 

Racuch z tartym jabłkiem , 

posypany cukrem pudrem, 

herbata z cytryną 

Piątek 

25.02 

 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

dżem owocowy, 

talerzyka warzyw- sałata 

lodowa, rzepa biała, ogórek 

zielony papryka czerwona, 

herbata z cytryną i 

miodem, ciepłe mleko 

Rosół z zacierką i zielona 

pietruszką 250 g, 

Kotlet rybny w panierce, 

ziemniaki, surówka z 

kapusty kiszonej, 

marchewki i jabłka 250 g, 

 Kompot w owoców 150 g, 

 Woda mineralna 

niegazowana 

alergeny: 1,3,7,4 

Deser- mus truskawkowy 

na jogurcie naturalnym, 

wafel ryżowy 

 


