
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  23.05- – 27.05

śniadanie obiad podwieczorek
Poniedziałek

23.05
Pieczywo  pszenno, żytnie,
graham 60g z masłem 20g,

pasztet drobiowy z ogórkiem
kiszonym  20g, 

 talerzyk warzyw mieszanych-
rzepa biała, ogórek zielony,

papryka czerwona, kawa Inka
150g, herbata z cytryną  150g

Zupa brokułowa z ziemniakami
250g,

Łazanki z kiszonej kapusty i
kiełbasy wiejskiej 250g,
kompot owocowy 150g,

woda mineralna niegazowana
Alergeny: 1,3,7,9

Banan ,
wafel ryżowy do
przegryzienia,

kompot owocowy,
woda

Wtorek
24.05

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

serek Almette  20g, 
dżem  owocowy, winogrona,
jabłko w kawałkach, surowa

marchewka, 
płatki czekoladowe na mleku

150g ,
herbata z cytryną 150g

Zupa pomidorowa z literkowym
makaronem  250g,

Kotleciki z kurczaka w
panierce 80g, ziemniaki 200g, 
mizeria z jogurtem naturalnym

150g,
kompot owocowy 150g,

woda mineralna niegazowana
Alergeny: 1,3,7

Koktajl truskawkowy, 
pałki kukurydziane,

woda mineralna
niegazowana

Środa
25.05

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

kiełbaska śniadaniowa z
ketchupem, talerzyk warzyw-
sałata lodowa, pomidor, rzepa,

ogórek zielony, papryki
kolorowe,

herbata owocowa 150g,  kakao
150g

Żurek na maślance z boczkiem
250g,

Ryż z musem jabłkowym i
cynamonem  250g, 

kompot z owoców 150g,
woda mineralna niegazowana

  Alergeny : 1,7

Graham z masłem i
szynką drobiową,

kompot,
 woda mineralna

niegazowana

Czwartek
26.05

Pieczywo pszenne, graham 60g
z masłem 20g, serek

śmietankowy 20g,
ser żółty 20g,

 talerzyk warzyw- rzepa,
sałata lodowa, ogórek zielony,
papryka  czerwona,  pomidor,
herbata z cytryna i miodem

150g,
kawa Inka 150g

Zupa grochowa  z  ziemniakami
250 g,

Gulasz z szynki z warzywami
150g, kasza bulgur200g ,

surówka z ogórka kiszonego i
czerwonej papryki  150g,
kompot owocowy 150g,

woda mineralna 
alergeny: 1,3,5,9

Wypiek własny- babka
marmurkowa,

kompot owocowy,
woda mineralna

niegazowana

Piątek
27.05

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

pasta jajeczna ze
szczypiorkiem 20g,

talerz  warzyw- sałata lodowa,
ogorek zielony, papryki

kolorowe, rzepa
 herbata z cytryną   150g, 

Zupa koperkowa z ryżem 250g,
Ryba miruna z pieca  100g, 

ziemniaki puree 200g,
buraczki w piórka 150g,
kompot owocowy 150g,

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

Baton owsiany,
sok pomarańczowy

woda mineralna
niegazowana




