
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  14.03 – 18.03 
 

 śniadanie obiad podwieczorek 

Poniedziałek 

14.03 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

  pasta z tuńczyka i ogórka 

kiszonego, 

talerzyk warzyw- biała rzepa, 

sałata lodowa, papryka 

czerwona, kawa Inka 

herbata z cytryna i miodem,   

Zupa kalafiorowa z 

ziemniakami  250 g, 

Racuchy z jabłkiem i cukrem 

pudrem  250 g, 

kompot owocowy 150g 
 

Alergeny : 1,3,5,9 

Graham z masłem i żółtym 

serem, 

kompot owocowy, 

woda 

 

Wtorek 

15.03 

Pieczywo mieszane 60g z 

masłem 20g,  

serek śmietankowy 20g,   

zupa mleczna z płatkami 

kukurydzianymi,  

miód, surowa marchewka, 

jabłko w cząstki, 

herbata z cytryna i miodem 

Zupa koperkowa z ryżem 

250g, 

Pieczeń rzymska + ziemniaki 

250g, sałatka z kapusty 

kiszonej, jabłka i marchewki 

150g, 

Kompot owocowy 150 g, Woda 

mineralna niegazowana 

Alergeny : 1,7,5,9 

Flipsy kukurydziane, sok 

multiwitamina 

 

Środa 

16.03 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g,   

Serek śmietankowy 20 g,  

Pyzdra schabowa, talerzyk 

warzyw- kolorowe papryki, 

sałata lodowa, ogórek zielony, 

Herbata owocowa, kawa Inka 

Rosół z zacierka i zielona 

pietruszką 250 g, 

Łabędzka: Kopytka z masłem, 

brokuł z oliwą z oliwek  250 g, 

Koralowa: Buchty z sosem 

truskawkowo-jogurtowym 250  

kompot owocowy 150 g 

alergeny: 1,3,5,9 

Banan, 

Wafel ryżowy, 

Kompot, 

woda 

Czwartek 

17.03 

Pieczywo pszenne, graham 60g 

z masłem 20g 

serek śmietankowy Almette 

20g, pasztet drobiowy + 

ogórek kiszony, warzywa 

mieszane, mleko na ciepło 

herbata z cytryną i miodem 

Zupa ogórkowa z zieloną 

pietruszką 250g, 

Łabędzka: Risotto z 

warzywami i sosem- mięsno-

pomidorowym  250g,  

Koralowa: Spagetti z sosem 

mięsno-warzywnym 250g 

kompot owocowy 150g 

 

alergeny: 1,9,5 

Wypiek własny- 

Łabędzka:  szarlotka 

Koralowa: drożdżówki z 

kruszonką, 

 kompot, 

woda 

Piątek 

18.03 

 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

Pasta jajeczna z zielona 

cebulką,  talerzyk warzyw- 

sałata lodowa, rzepa biała, 

ogórek zielony, papryka 

czerwona, 

herbata z cytryną, kawa Inka 

Zupa z czerwonej soczewicy i 

ziemniakami 250g, 

Ryba po grecku 100 g, 

ziemniaki 200 g, buraczki 

kompot owocowy 150g 

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

Deser- kisiel 

truskawkowy + biszkopty 

bezcukrowe 

woda 

 


