
                   
    

Poniedziałek : 15.01.18 

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

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

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

  Sok  pomarańczowy, mandarynki.  

Obiad:   Zupa ogórkowa (seler) z ziemniakami, racuchy(gluten) z  

 jabłkami polane bitą śmietaną(białko mleka) , banan, 

 kompot  wieloowocowy.  

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

 szynką chłopską,  sałatą zieloną, herbata z cytryną. 

Wtorek:  16.01.18 

Śniadanie:   Chleb wielozbożowy(gluten)  z  masłem(białko mleka)z pastą 

  rybną, chleb(gluten) z masłem(białko mleka)  z serkiem  

  topionym(białko mleka), kakao(białko mleka),  herbata z  

  cytryną i miodem.  

  Sok wieloowocowy , jabłko. 

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

 (gluten), filet z kurczaka w cieście naleśnikowym(gluten, 

 białko mleka), ziemniaki,  surówka z pora i jabłka,  kompot 

 wieloowocowy. 

Podwieczorek:   Kisiel truskawkowy z śmietaną(białko mleka) pieczywo 

 ryżowe,  herbata z cytryną i miodem. 

Środa:  17.01.18 
Śniadanie:   Bułka (gluten) z masłem (białko mleka)z serem żółtym(białko 

 mleka) z pomidorem i rzodkiewką, kakao(białko mleka),  

 herbata z cytryną.  

  Sok  wieloowocowy , gruszka. 

Obiad:    Barszcz czerwony (seler) z ziemniakami, spaghetti(gluten) z 

 mięsem w sosie słodko-kwaśnym,   surówka z marchwi i 

 jabłka, kompot  wieloowocowy. 

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

 podsuszaną, papryka czerwona,  herbata  cytryną. 

Czwartek: 18.01.18 
Śniadanie:   Chleb(gluten) z masłem (białko mleka) z pastą  jajeczną ,  

 szczypiorkiem, rzodkiewką, kakao(białko mleka)herbata z 

 cytryną i miodem. 

  Sok z czarnej porzeczki, pomarańcza.  

Obiad:      Zupa pomidorowa(seler) z makaronem(gluten), gulasz 

 wieprzowy z  kaszą (pęcak), ogórek kiszony, kompot 

 wieloowocowy. 

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

 herbata z cytryną. 

Piątek:  19.01.18 

Śniadanie: Bułka(gluten) z masłem (białko mleka) z szynką drobiową z  

papryką czerwoną, kakao(białko mleka)herbata z cytryną.  

 Sok z marchwi i brzoskwini ,  banan 



                   
Obiad:  Zupa selerowa(seler) z  makaronem(gluten),  ryba 

 panierowana(miruna), ziemniaki, surówka z  kapusty kiszonej i 

 kukurydzy, kompot  wieloowocowy. 

Podwieczorek:  Szarlotka z jabłkami (własny wyrób)(gluten, białko mleka), 

 banan,     herbata  z cytryną i miodem. 

 

   
 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.    

 

 


