
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  16.05- – 20.05

śniadanie obiad podwieczorek
Poniedziałek

16.05
Pieczywo  pszenno, żytnie,
graham 60g z masłem 20g,

jajecznica  20g, 
 talerzyk warzyw mieszanych-

rzepa biała, ogórek zielony,
papryka czerwona, kawa Inka
150g, herbata z cytryną  150g

Zupa z fasolki szparagowej
250g,

Racuchy z jabłkiem i cukrem
pudrem 250g,

plasterki banana,
kompot owocowy 150g,

woda mineralna niegazowana

Graham z masłem,
pasztetem i plasterkami

ogórka kiszonego 
kompot owocowy,

woda

Wtorek
17.05

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

serek Almette  20g, 
dżem  owocowy, truskawki,

jabłko w kawałkach, 
płatki górskie na mleku,
herbata z cytryną 150g

Krupnik z zielona pietruszką
250g,

Pałeczki z kurczaka pieczone
80g, ziemniaki 200g, 

sałatka z kapusty czerwonej i
jabłka 150g,

komopt owocowy 150g,
woda mineralna niegazowna

½ rogala maślanego z
masłem,

sok jabłkowy,
woda mineralna

niegazowana

Środa
18.05

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

szynka drobiowa 20g, talerzyk
warzyw- sałata lodowa,
pomidor, rzepa, ogórek

zielony, papryki kolorowe,
herbata owocowa 150g,  kakao

150g

Zupa jarzynowa 250g,
Pierogi leniwe z masłem i

cukrem  250g, 
jabłko w cząstki 150g

kompot z owoców 150g,
woda mineralna niegazowna

  Alergeny : 1,7,5,9

Kisiel owocowy do picia
+

pałeczki kukurydziane,
 woda mineralna

niegazowana

Czwartek
19.05

Pieczywo pszenne, graham 60g
z masłem 20g,

makrela w oleju,
 talerzyk warzyw- sałata
lodowa, ogórek zielony,

papryka  czerwona, rzepa biała
herbata z cytryna i miodem

150g,
kawa Inka 150g

Zupa szpinakowa z
ziemniakami 250 g,

Bitki ze schabu 80g, kasza
jęczmienna 200g  ,

buraczki w łezki 150g,
kompot owocowy 150g,

woda mineralna niegazowna
alergeny: 1,3,5,9

Wypiek własny- ciasto
biszkoptowe straciatella z

gorzką czekoladą,
kompot owocowy,
woda mineralna

niegazowana

Piątek
20.05

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

 ser żółty 20g, 
talerzyk warzyw- sałata

lodowa, ogorek zielony, papryki
kolorowe, rzepa

 herbata z cytryną   150g, 

Zupa ogórkowa z ryżem
250g,

Kotleciki z miruny  100g, 
ziemniaki 200g,

surówka z kapusty pekińskiej
z kukurydzą, papryką

czerwoną i ogórkiem zielonym
150g,

kompot owocowy 150g,

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

Ciasteczka kokosowe z
polewa czekoladową,  

sok multiwitamina 150g,
woda mineralna

niegazowana




