
                   
   

Poniedziałek : 11.12.17 

Śniadanie:  Chleb(gluten) z masłem (białko mleka), z serkiem 

 kanapkowym(białko mleka) i miodem, zupa mleczna(białko 

 mleka) z płatkami wielozbożowymi, herbata z cytryną. 

 Marchewka do gryzienia. 

  Sok  pomarańczowy, jabłko.  

Obiad:   Barszcz ukraiński (seler, białko mleka) z ziemniakami,  

 naleśniki z serem(białko mleka)polane musem truskawkowym, 

  kompot  owocowy.  

Podwieczorek: Chleb słonecznikowy (gluten) z masłem(białko mleka)z  

 szynką chłopską, papryka czerwona, herbata z  cytryną. 

Wtorek:  12.12.17 

Śniadanie:   Bułka(gluten)  z  masłem(białko mleka)z serem  

  żółtym(białko mleka), pomidor, kakao(białko mleka)   

   herbata z cytryną i miodem.  

  Sok wieloowocowy , gruszka. 

Obiad:  Zupa(seler)z  groszku zielonego z ziemniakami, gulasz 

 wieprzowy z makaronem(białko mleka), surówka z  kapusty 

 pekińskiej i kukurydzy, kompot owocowy. 

Podwieczorek:   Deser waniliowy(białko mleka), biszkopty(gluten)ciasteczka 

 owsiane, herbata owocowa. 

Środa:  13.12.17 
Śniadanie:   Weka (gluten) z masłem (białko mleka)z serkiem 

 kanapkowym(białko mleka) i dżemem, zupa mleczna(białko 

 mleka) z  płatkami "Nestle", herbata z cytryną.  

   Sok  wieloowocowy , jabłko. 

Obiad:    Rosół wołowo-drobiowy (seler) z jarzynami z makaronem 

 nitki(gluten)sztuka mięsa w sosie chrzanowym, ziemniaki, 

 sałatka wielowarzywna,  kompot   wieloowocowy. 

Podwieczorek:   Chleb(gluten) z masłem(białko mleka) z kiełbasą żywiecką , 

 z ogórkiem zielonym, herbata  cytryną. 

Czwartek: 14 .12.17 
Śniadanie:   Chleb(gluten) z masłem (białko mleka) z pastą jajeczną , 

 szczypiorek , rzodkiewka, kakao(białko mleka)herbata z 

 cytryną i miodem. 

  Sok z czarnej porzeczki, pomarańcza.  

Obiad:      Zupa kalafiorowa(seler, białko mleka), pulpety  w sosie 

 pomidorowym z pęcakiem, surówka z  kapusty czerwonej i 

 jabłka,  kompot wieloowocowy. 

Podwieczorek : Kisiel wiśniowy z śmietaną (białko mleka),  mała bułeczka 

 maślana(białko mleka),  woda mineralna . 

Piątek:  15.12.17 

Śniadanie: Bułka(gluten) z masłem (białko mleka) z wędliną, 

szczypiorek, rzodkiewka, jjhu herbata z cytryną.  

 Sok z marchwi ,  banan 



                   
Obiad:  Zupa pomidorowa(seler, białko mleka)  z makaronem 

 nitki(gluten),   filet rybny z miruny panierowany,  ziemniaki, 

 surówka z marchwi i  chrzanu,   kompot  wieloowocowy. 

Podwieczorek:  Rogal"7days)(gluten), banan,  herbata  z  cytryną. 

 

   
 W jadłospisie wyróżniono substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji zawarte w 

załączniku II do Rozporządzenia 1169 z 25 pażdziernika 2011. 

 

Szczegółowy opis użytych składników oraz wartość kaloryczna i odżywcza wyprodukowanych 

posiłków znajduje się do wglądu u intendenta przedszkola.    

 


