
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  28.03 – 01.04 
 

 śniadanie obiad podwieczorek 

Poniedziałek 

28.03 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

Pasta jajeczna z zielona 

cebulką, 

talerzyk warzyw- sałata 

lodowa, papryka czerwona 

pomidor, rzepa,  

 kawa Inka 

herbata z cytryna i miodem,   

Ziemniaczanka z natką 

pietruszki  250 g, 

Racuszki z sosem jogurtowo- 

brzoskwiniowy 250 g 

kompot owocowy 150g 

 

Alergeny : 1,3,5,9 

Graham z masłem i 

pyzdrą schabową 

kompot owocowy, 

woda mineralna 

 

Wtorek 

29.03 

Pieczywo mieszane pszenno-

żytnie 60g z masłem 20g,  

serek śmietankowy  

Almette 20g,   

płatki czekoladowe na mleku,  

miód, surowa marchewka, 

jabłko w cząstki,  

herbata z cytryna i miodem 

Zupa krupnik z ziemniakami  

250g, 

Spagetti po bolońsku z  

mięsem, sosem pomidorowym i 

żółtym serem 250g,  

Kompot owocowy 150 g, Woda 

mineralna niegazowana 

Alergeny : 1,7,5,9 

Koktajl jogurtowo- 

truskawkowy, herbatniki 

be-be, 

Woda mineralna 

 

Środa 

30.03 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g,  

serek  Almette 20g  

kiełbaska na ciepło z 

ketchupem,  

talerzyk warzyw- sałata 

lodowa, papryka czerwona i 

żółta, ogórek zielony, 

Herbata owocowa, kakao 

Zupa kalafiorowa z zacierką 

zielona pietruszką 250 g, 

Pierogi leniwe z masełkiem i 

cukrem 250g, 

Jabłko w cząstki 
kompot owocowy 150 g 

 

alergeny: 1,3,5,9 

Baton flips kakaowy, 

Sok marchewkowy 

Czwartek 

31.03 

Pieczywo pszenne, graham 60g 

z masłem 20g 

Serek śmietankowy 20 g,  

Makrela w oleju, 

   talerzyk warzyw- sałata 

lodowa, rzepa biała, ogórek 

zielony, pomidor,  Inka  

herbata z miodem i cytryną 

Zupa szpinakowa krem 250g, 

Pałeczki z kurczaka pieczone + 

ryż czerwony 250g, sałatka z 

sałaty lodowej, kukurydzy, 

ogórka i sosem vinegret  150 g  

kompot owocowy 150g 

 

alergeny: 1,9,5 

Wypiek własny- 

Ciasto ucierane z 

truskawkami i kruszonką, 

kompot, 

woda 

Piątek 

01.04 

 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

Szynka drobiowa,  

 talerzyk warzyw- sałata 

lodowa, rzepa biała, ogórek 

kiszony, papryka czerwona, 

herbata z cytryną, kawa Inka 

Zupa grysikowa z jarzynami 

250g, 

Miruna w lanym cieście 80 g, 

ziemniaki puree 200 g, 

surówka z kapusty kiszonej i 

jabłka 150 g, 

kompot owocowy 150g 

 

alergeny: 1,3,7,4,9,5 

Sałatka owocowa + 

biszkopty bezcukrowe, 

Woda mineralna 

 


