
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  30.05-  03.06

śniadanie obiad podwieczorek
Poniedziałek

30.05
Pieczywo  pszenno, żytnie,
graham 60g z masłem 20g,

pasta z tuńczyka z ogórkiem
kiszonym i zielona cebulką

20g,
 talerzyk warzyw mieszanych-

sałata lodowa, rzepa biała,
papryka czerwona, kawa Inka
150g, herbata z cytryną  150g

Barszcz czerwony 250g,
 Jajo gotowane, sos

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

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

Graham z masłem i
pyzdrą wieprzową,

kompot,
 woda mineralna

niegazowana

Wtorek
31.05

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

serek śmietankowy Almette
20g,  miód

truskawki świeże,  jabłko w
kawałkach, surowa marchewka, 
płatki kukurydziane na mleku

150g ,
herbata z cytryną 150g

Ziemniaczanka z zieloną
pietruszką i śmietaną  250g,
Potrawka z kurczaka 100g,

kasza jęczmienna 200g, 
ogórek kiszony 150g,

kompot owocowy 150g,
woda mineralna niegazowana

Alergeny: 1,3,7

Banan ,
wafel ryżowy,

kompot owocowy,
woda mineralna

niegazowana

Środa
01.06

Pieczywo  pszenne, graham
60g z masłem 20g, 

ryba w oleju 20g, talerzyk
warzyw- sałata lodowa,
pomidor, rzepa, ogórek

zielony, papryki kolorowe,
herbata owocowa 150g,  kawa

Inka 150g

DZIEŃ DZIECKA
Zupa jarzynowa  z grysikiem

250g,
Pizza z szynką i serem  250g, 

kompot z owoców 150g,
woda mineralna niegazowana

  Alergeny : 1,7

Baton kakaowy,
soczek 200 ml  w

kartoniku,
 woda mineralna

niegazowana

Czwartek
02.06

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

śmietankowy 20g,
pasztet drobiowy z ogórkiem

kiszonym  20g, 
 talerzyk warzyw- rzepa,

sałata lodowa, ogórek zielony,
papryka  czerwona,  pomidor,
herbata z cytryna i miodem

150g,
kakao 150g

Zupa ryżowa na rosołku  250 g,
Spagetti z sosem mięsno-

pomidorowym oraz z żółtym
serem 250g, 

kompot owocowy 150g,
woda mineralna 

alergeny: 1,3,5,9

Wypiek własny- ciasto
cytrynowe z lukrem,

kompot owocowy,
woda mineralna

niegazowana

Piątek
03.06

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

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

czerwona i żółta,
 herbata z cytryną   150g

Zupa z fasolki szparagowej
250g,

Paluszki rybne z pieca  100g, 
ziemniaki puree 200g,

surówka z kapusty pekińskiej z
jabłkiem i pomarańczą 150g,

kompot owocowy 150g,

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

Kisiel owocowy do picia ,
wafel ryżowy,

woda mineralna
niegazowana




