
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE  06.06-  10.06

śniadanie obiad podwieczorek
Poniedziałek

06.06

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

pasztet drobiowy z ogórkiem
kiszonym 20g,

 talerzyk warzyw mieszanych-
sałata lodowa, rzepa biała, papryka

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

Wycieczka, gr Biedronek
Bułka z masłem i serem żółtym,

ciastka owsiane Belvita,
-----------------------------

Zupa szpinakowa z ziemniakami
250g,

 Racuchy drożdżowe z jabłkiem i
cukrem pudrem  250g,
kompot owocowy 150g,

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

Graham z masłem i
szynką sopocką

kompot,
 woda mineralna

niegazowana

Wtorek
07.06

Pieczywo  pszenne, graham 60g z
masłem 20g, 

serek śmietankowy Almette  20g,
dżem owocowy 20g,   jabłko w
kawałkach, surowa marchewka, 

kulki czekoladowe na mleku 150g ,
herbata z cytryną 150g

Rosół z zacierką i z zieloną
pietruszką 250g,

Jajko sadzone 100g, puree
ziemniaczane 200g, 

buraczki w piórka 150g,
kompot owocowy 150g,

woda mineralna niegazowana
Alergeny: 1,3,7

½ Banana ,
wafel ryżowy,

kompot owocowy,
woda mineralna

niegazowana

Środa
08.06

Pieczywo  pszenne, graham 60g z
masłem 20g, 

szynka wieprzowa,
 talerzyk warzyw- sałata lodowa,
rzepa, ogórek zielony, papryka

czerwona
herbata owocowa 150g, 

 kawa Inka 150g

Wycieczka 3 grupy
Bułka z masłem i żółtym serem,
batom owsiany, butelka wody

mineralnej niegazowanej
----------------------------

Zupa krem kalafiorowa 250g,
Kluski na parze z sosem jogurtowo-

truskawkowym  250g, 
kompot z owoców 150g,

woda mineralna niegazowana
Alergeny : 1,7

Dla grupy w przedszkolu

Baton kakaowy,
multiwitamina

 woda mineralna
niegazowana

Czwartek
09.06

Pieczywo pszenne, graham 60g z
masłem 20g,  

pasta jajeczna ze szczypiorkiem
20g, 

 talerzyk warzyw- rzepa, sałata
lodowa, ogórek zielony, papryka

czerwona,  
herbata z cytryna i miodem 150g,

kakao 150g

Krupnik z zieloną pietruszką   250
g,

Kotlet mielony 100g, 
ziemniaki 200g,

surówka z kapusty czerwonej i
jabłka  150g,

kompot owocowy 150g,
woda mineralna 

alergeny: 1,3,5,9

Wypiek własny- ciasto
murzynek,

kompot owocowy,
woda mineralna

niegazowana

Piątek
10.06

Pieczywo mieszane pszenne i
graham 60g z masłem 20g,
ryba w pomidorach  20g,

talerzyk  warzyw- sałata lodowa,
rzepa, papryka czerwona 
 herbata z cytryną   150g

Zupa z czerwonej soczewicy z
ziemniakami i kiełbasa wiejską

250g,
Ryż  z musem jabłkowym i

cynamonem 100g, 
kompot owocowy 150g,
alergeny: 1,3,7,4,9,5

Budyń  + biszkopty
bezcukrowe

woda mineralna
niegazowana


