
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  04.04- – 08.04 
 

 śniadanie obiad podwieczorek 

Poniedziałek 

04.04 

Pieczywo mieszane pszenno-

żytnie, graham 60g z masłem 

20g, 

Pasztet drobiowy z ogórkiem 

kiszonym, 

talerzyk warzyw- sałata 

lodowa, papryka czerwona, 

rzepa,  

 kakao 

herbata z cytryna i miodem   

Zupa z czerwonej soczewicy z 

kiełbasą wiejską 250 g, 

Ryż paraboliczny z sosem 

truskawkowo- jogurtowym 

 250 g 

kompot owocowy 150g 

 

Alergeny : 1,3,5,9 

Tost  z masłem i żółtym 

serem, 

kompot owocowy, 

woda mineralna 

 

Wtorek 

05.04 

Pieczywo mieszane pszenno-

żytnie 60g z masłem 20g,  

serek śmietankowy  

Almette 20g,   

płatki kukurydziane na mleku,  

dżem owocowy, surowa 

marchewka, jabłko w cząstki,  

herbata z cytryna i miodem 

Rosołek z makaronem literki i 

zielona pietruszką 250g, 

Kotlet mielony 80g, ziemniaki 

puree 200g,  buraczki tarte 

150g, 

Kompot owocowy 150 g, Woda 

mineralna niegazowana 

Alergeny : 1,7,5,9 

Gruszka w cząstki, 

pałki kukurydziane, 

Sok marchewka-banan, 

Woda mineralna 

 

Środa 

06.04 

Pieczywo mieszane pszenne,  

graham 60g z masłem 20g,  

serek  Almette 20g  

pyzdra schabowa,    

talerzyk warzyw- sałata 

lodowa, papryka czerwona i 

żółta, ogórek zielony, 

Herbata owocowa, kawa Inka 

Zupa cebulowa krem z 

grzankami graham 250 g, 

Naleśniki z dżemem  250g, 

Jabłko w cząstki 
kompot owocowy 150 g 

 

alergeny: 1,3,5,9 

Kisiel owocowy, 

Biszkopty bezcukrowe 

Czwartek 

07.04 

Pieczywo pszenne, graham 60g 

z masłem 20g 

Pasta jajeczna ze świeżym 

szczypiorkiem,  

   talerzyk warzyw- sałata 

lodowa, rzepa biała, ogórek 

zielony, pomidor, kawa Inka  

herbata z miodem i cytryną 

Kapuśniak z ziemniakami 250g, 

Gulasz drobiowy + kasza 

jęczmienna 250g,  brokuł 

gotowany  150 g  

kompot owocowy 150g 

 

alergeny: 1,9,5 

Wypiek własny- 

Ciasto czekoladowe, 

kompot, 

woda 

Piątek 

08.04 

 

Pieczywo mieszane pszenne i  

graham 60g z masłem 20g, 

Serek Almette 20g, ser żółty,  

 talerzyk warzyw- sałata 

lodowa, rzepa biała, ogórek 

kiszony, papryka czerwona, 
herbata z cytryną, kawa Inka 

Zupa pomidorowa z ryżem 

250g, 

Miruna pieczona 80 g, 

ziemniaki puree 200 g,  

mizeria 150 g, 

kompot owocowy 150g 

 

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

Baton bananowy musli, 

Kompot, 

Woda mineralna 

 


