
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  07.03 – 11.03 
 

 śniadanie obiad podwieczorek 

Poniedziałek 

07.03 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

  serek śmietankowy 20g,  , 

pasztet drobiowy + ogórek 

kiszony,  

talerzyk warzyw- biała rzepa, 

sałata lodowa, papryka 

czerwona, kawa Inka 

herbata z cytryna i miodem,   

Zupa jarzynowa krem 250 g, 

Makaron świderki z białym 

serem i miodem  250 g, 

Jabłko w cząstki 

kompot owocowy 150g 
 

Alergeny : 1,3,5,9 

Graham z masłem i 

szynką drobiową, 

kompot owocowy, 

woda 

 

Wtorek 

08.03 

Pieczywo mieszane 60g z 

masłem 20g,  

zupa mleczna z płatkami 

czekoladowymi, ser żółty, 

pomidor, rzepa, sałata lodowa, 

 herbata z cytryna i miodem 

Rosół  z makaronem 250g, 

Bitki ze schabu + ziemniaki 

250g, sałatka z czerwonej 

kapusty 150g, 

Kompot owocowy 150 g, Woda 

mineralna niegazowana 

Alergeny : 1,7,5,9 

Ciasteczka owsiane 

kokosowe polane 

czekoladą, 

sok jabłkowy , 

woda 

 

 

Środa 

09.03 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g,   

Kiełbaska śniadaniowa, 

ketchup, talerzyk warzyw- 

kolorowe paptyki, sałata 

lodowa, ogórek zielony, 

Herbata wiśniowa, kawa Inka 

Kapuśniak z ziemniakami 250 

g, 

Ryż z sosem wiśniowo - 

jogurtowym  250 g, 

kompot owocowy 150 g 

alergeny: 1,3,5,9 

Banan, 

Biszkopty bezcukrowe + 

herbata owocowa, 

woda 

Czwartek 

10.03 

Pieczywo pszenne, graham 60g 

z masłem 20g 

serek śmietankowy Almette 

20g, dżem z owoców leśnych, 

surowa marchewka i jabłko w 

cząstki, kakao 

herbata z cytryną i miodem 

Zupa brokułowa z zieloną 

pietruszką 250g, 

Gulasz drobiowy z warzywami  

+ kasza bulgur  250g, tarte 

buraczki 100 g 

kompot owocowy 150g 

 

alergeny: 1,9,5 

Wypiek własny- ciasto 

cytrynowe, kompot, 

woda 

Piątek 

11.03 

 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

Pyzdra schabowa, serek 

Almette, talerzyka warzyw- 

sałata lodowa, rzepa biała, 

ogórek zielony papryka 

czerwona, 

herbata z cytryną, kawa Inka 

Zupa pomidorowa z ryżem i 

zieloną pietruszką 250g, 

Paluszki z mintaja  z pieca 80 

g, ziemniaki 200 g, surówka z 

sałaty lodowej z sosem 

vinegret  150 g 

kompot owocowy 150g 

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

Deser- sałatka owocowa + 

herbatniki be-be 

woda 

 


