
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  11.04- – 15.04

śniadanie obiad podwieczorek
Poniedziałek

11.04
Pieczywo mieszane pszenno-
żytnie, graham 60g z masłem

20g,
sałatka z tuńczyka z zieloną
cebulką i ogórkiem kiszonym

20 g,
 talerzyk warzyw- sałata
lodowa, rzepa,  papryka

czerwona, 
 kawa Inka

herbata z cytryna i miodem  

Barszcz czerwony z
ziemniakami  250 g,

Makaron z twarogiem i miodem
 250 g

jabłko w cząstki
kompot owocowy 150g

Alergeny : 1,3,5,9

Graham   z masłem i
szynką drobiową,
kompot owocowy,
woda mineralna

Wtorek
12.04

Pieczywo mieszane pszenno-
żytnie 60g z masłem 20g, 

serek śmietankowy 
Almette 20g,  

płatki miodowe na mleku, 
truskawki, 

miód, surowa marchewka,
jabłko w cząstki, 

herbata z cytryna i miodem

Zupa z białej fasoli i
ziemniakami 250g,

Nuggetsy z kurczaka 80g, ryż
paraboliczny 200g,  sałatka z
czerwonej kapusty i jabłka

150g,

Kompot owocowy 150 g, Woda
mineralna niegazowana

Alergeny : 1,7,5,9

Banan,
pałeczki kukurydziane,

sok marchewka-
brzoskwinia,

 Woda mineralna

Środa
13.04

Pieczywo mieszane pszenne,
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 ogórkowa 250 g,
Buchty z sosem

 truskawkowo- jogurtowym
250g,

kompot owocowy 150 g

alergeny: 1,3,5,9

Deser- sałatka owocowa z
winogrona, banana i

brzoskwini,
Biszkopty bezcukrowe

Czwartek
14.04

Pieczywo pszenne, graham 60g
z masłem 20g,

serek Almette smietankowy
20g,

pyzdra schabowa,
   talerzyk warzyw- sałata
lodowa, rzepa biała, ogórek

zielony, kawa Inka 
herbata z miodem i cytryną

Kalafiorowa z ziemniakami i
koperkiem  250g,

Łazanki z kapusty kiszonej i
mięsem  250g,

kompot owocowy 150g

alergeny: 1,9,5

Wypiek własny-
babka piaskowa

wielkanocna z lukrem,
sok jabłkowy,

woda

Piątek
15.04

Pieczywo mieszane pszenne i
graham 60g z masłem 20g,

 świąteczna pasta jajeczna ze
szczypiorkiem,

 talerzyk warzyw- sałata
lodowa, rzepa biała, ogórek
zielony, papryka czerwona,

herbata z cytryną, kawa Inka

Żurek wielkanocny z białą
kiełbaską 250g,

Paluszki rubne 80 g, ziemniaki
200 g, 

surówka z kapusty kiszonej,
marchewki i jabłka 150 g,

kompot owocowy 150g

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

Ciasteczka owsiane
kokosowe polane

czekoladą ,
kompot

Woda mineralna




