
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  25.04- – 29.04

śniadanie obiad podwieczorek
Poniedziałek

25.04
Pieczywo  pszenno, żytnie,
graham 60g z masłem 20g,

serek  śmietankowy Almette,
ryba w oleju, talerzyk warzyw-

rzepa biała, ogórek zielony,
sałata lodowa, papryka

czerwona, kawa Inka 150g,
herbata z cytryną i miodem

150g

Zupa brokułowa z ziemniakami
250g,

Buchty na parze  z sosem
truskawkowym 250g,

kompot owocowy 150g,
woda mineralna niegazowana

Graham z masłem  z
szynką wieprzową, 
kompot owocowy,

woda

Wtorek
26.04

Pieczywo  pszenno, żytnie,
graham 60g z masłem 20g,

serek  śmietankowy,
kiełbaska śniadaniowa na ciepło

z ketchupem
 talerzyk warzyw- sałata
lodowa, rzepa,  papryka
czerwona, papryka żółta

 kakao
herbata z cytryna i miodem  

Rosół z makaronem literkowym
i zielona pietruszką  250g

Kotlet drobiowy w panierce z
płatków kukurydzianych 100g,

ziemniaki 200g, sałatka
obiadowa 150g

Wycieczka szkolna- bułka duża
z masłem i serem żółtym +

napój Kubuś  400 ml
kompot owocowy 150g

Alergeny : 1,3,5,9

Ciastka owsiane kokosowe
polane czekoladą, 

napój multiwitamina,
woda

Środa
27.04

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

ser żółty, szynka drobiowa,
talerzyk warzyw- sałata
lodowa,  papryka żółta i
czerwona, rzepa biała

herbata z cytryna i miodem
150g,

mleko na ciepło 150g

Zupa z czerwonej soczewicy z
kiełbasą wiejską 250g,

Racuchy drożdżowe z jabłkiem
i cukrem pudrem  250g ,

Kompot owocowy 150 g, Woda
mineralna niegazowana

Alergeny : 1,7,5,9

½ Banana,
herbatniki be-be

przegryzienia,
sok jabłkowy,

 Woda mineralna

Czwartek
28.04

Pieczywo pszenne, graham 60g
z masłem 20g,

zupa mleczna z płatkami
owsianymi,  truskawki, miód

marchewka, jabłko w cząstki,
   herbata z miodem i cytryną

150g

Zupa ziemniaczana 250 g,
Pałeczki z kurczaka pieczone
250g, ryż paraboliczny 200g,

sałata lodowa z kukurydzą,
papryką i sosem winegret

150g,
kompot owocowy 150 g

alergeny: 1,3,5,9

Wypiek własny- chlebek
bananowy,

kompot owocowy,
woda mineralna

niegazowana

Piątek
29.04

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

  pasta jajeczna ze
szczypiorkiem ,

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

żółta,
kawa Inka

Zupa z zielonego groszku i
kaszy manny  250g,

Ryba miruna smażona 80 g,
puree ziemniaczane 200 g, 

mizeria 150 g,
kompot owocowy 150g

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

Sok marchew-jabłko--
brzoskwinia,  biszkopty

bezcukrowe,
woda



herbata z cytryną i  miodem


