
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  21.03 – 25.03 
 

 śniadanie obiad podwieczorek 

Poniedziałek 

21.03 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

Ryba w pomidorach 

talerzyk warzyw- pomidor,  

rzepa, sałata lodowa, papryka 

czerwona, kawa Inka 

herbata z cytryna i miodem,   

Zupa jarzynowa z natką 

pietruszki  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 

22.03 

Pieczywo mieszane pszenno-

żytnie 60g z masłem 20g,  

serek śmietankowy 20g,   

zupa mleczna z płatkami 

miodowymi,  

dżem z owoców leśnych, 

surowa marchewka, jabłko w 

cząstki, winogrono 

bezpestkowe 

herbata z cytryna i miodem 

Zupa pomidorowa z literkowym 

makaronem 250g, 

Kotlet drobiowy w panierce + 

ziemniaki 250g, sałatka z 

kapusty pekińskiej, kukurydzy, 

papryki i ogórka 150g, 

Kompot owocowy 150 g, Woda 

mineralna niegazowana 

Alergeny : 1,7,5,9 

Banan, 

Wafle ryżowe, 

Kompot z owoców 

 

Środa 

23.03 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g,  

serek  Almette 20g  

Pyzdra schabowa, talerzyk 

warzyw- kolorowe papryki, 

sałata lodowa, ogórek zielony, 

pomidor 

Herbata z miodem i cytryną, 

kawa Inka 

Żurek na maślance z boczkiem 

250 g, 

Ryż paraboliczny z musem 

jabłkowym i cynamonem 250  
kompot owocowy 150 g 

 

alergeny: 1,3,5,9 

Rogal maślany z 

masełkiem, 

sok pomarańczowy 

Czwartek 

24.03 

Pieczywo pszenne, graham 60g 

z masłem 20g 

Serek śmietankowy 20 g,   

żółty ser,  talerzyk warzyw- 

sałata lodowa, rzepa biała, 

ogórek zielony, pomidor,  

kakao, 

herbata owocowa 

Zupa grochowa z ziemniakami 

250g, 

Gulasz z szynki wieprzowej z 

warzywami + kasza perłowa 

250g, sałatka z ogórka 

kiszonego, kolorowej papryki 

150 g  

kompot owocowy 150g 

 

alergeny: 1,9,5 

Wypiek własny- 

Ciasto marmurkowe, 

kompot, 

woda 

Piątek 

25.03 

 

Pieczywo pszenno-żytnie, 

graham 60g z masłem 20g, 

Sałatka z tuńczyka z ogórkiem 

kiszonym,  talerzyk warzyw- 

sałata lodowa, rzepa biała, 

ogórek zielony, papryka 

czerwona, 

herbata z cytryną, kawa Inka 

Zupa z zielonego groszku z 

kasza manną 250g, 

Jajko sadzone 80 g, ziemniaki 

puree 200 g, sałatka 

wielowarzywna 150 g, 

kompot owocowy 150g 

 

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

Baton flips czekoladowy, 

Soczek 200 ml 

 


