
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  09.05- – 13.05

śniadanie obiad podwieczorek
Poniedziałek

09.05
Pieczywo  pszenno, żytnie,
graham 60g z masłem 20g,

pasta jajeczna ze
szczypiorkiem  20g, 

 talerzyk warzyw mieszanych-
rzepa biała, ogórek zielony,

papryka czerwona, kakao 150g,
herbata z cytryną  150g

Barszcz ukraiński  250g,
Makaron z twarogiem i

miodem 250g,
cząstki jabłka,

kompot owocowy 150g,
woda mineralna niegazowana

Graham z masłem  i żółtym
serem, 

kompot owocowy,
woda

Wtorek
10.05

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

serek Almette  20g, dżem
owocowy, truskawki, jabłko w

kawałkach,
herbata z cytryną 150g, kawa

Inka 150g

Rosół  z makaronem 250g,
Kotlet mielony 80g, ziemniaki

puree 200g, 
sałatka z ogórka kiszonego i

czerwonej papryki 150g,
kompot z owoców 150g

Sok multiwitamina,
wafel ryżowy do

przegryzienia

Środa
11.05

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

kiełbaska śniadaniowa na ciepło
z ketchupem ,

talerzyk warzyw- sałata
lodowa, rzepa, ogórek zielony,

papryki,
herbata owocowa 150g,  mleko

na ciepło 150g

Zupa krem cebulowa 250g,
Ryż paraboliczny z musem
truskawkowym na  jogurcie

naturalnym 250g, 
kompot z owoców 150g

  Alergeny : 1,7,5,9

Sałatka z bananów,
winogrona bezpestkowego i

brzoskwiń +
biszkopty  bezcukrowe,

 woda mineralna
niegazowana

Czwartek
12.05

Pieczywo pszenne, graham 60g
z masłem 20g,

pasta z tuńczyka z ogórkiem
kiszonym, talerzyk warzyw-

sałata lodowa,  papryka
czerwona, rzepa biała

herbata z cytryna i miodem
150g,

kawa Inka 150g

Zupa z czerwonej soczewicy,
kiełbasy wiejskiej i
ziemniaków 250 g,

Gulasz drobiowy 80g, kasza
jęczmienna 200g  ,

buraczki tarte 150g,
kompot owocowy 150 g

alergeny: 1,3,5,9

Wypiek własny- murzynek
z polewą,

kompot owocowy,
woda mineralna

niegazowana

Piątek
13.05

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

pyzdra wieprzowa 20g, 
płatki kukurydziane  z

mlekiem, 
 herbata z cytryną  150g

Zupa pomidorowa  z ryżem
250g,

Paluszki rybne z mintaja z
pieca 100g, 

ziemniaki 200g,
surówka z kapusty kiszonej,

marchewki i jabłka 150g
kompot owocowy 150g

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

Baton flips bananowy,  
sok owocowy 150g,

woda mineralna
niegazowana




