
                   
    

Poniedziałek : 21.05.18 

Śniadanie:  Chleb pszenno-żytni(gluten) z masłem (białko mleka), z 

 serkiem topionym(białko mleka) i pomidorem , zupa  

 mleczna(białko mleka)z płatkami czekoladowymi,  herbata z 

 cytryną  i miodem.  

  Sok  jabłkowy tłoczony, banan. 

Obiad:   Zupa jarzynowa (seler) z ziemniakami, kluseczki 

 leniwe(gluten), surówka z marchwi i brzoskwini,   kompot 

 wieloowocowy.  

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

 szynką drobiową, ogórek zielony,  herbata  z miodem i 

 cytryną. 

Wtorek:  22.05.18 

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

  żółtym(mleka białko) z ogórkiem kiszonym, kakao(białko 

  mleka),  herbata z cytryną i miodem.  

  Sok wieloowocowy , pomarańcza. 

Obiad:  Botwinka ( seler) z ziemniakami, pulpety  wieprzowe w sosie 

 pomidorowym z kaszą  jęczmienną, ogórek kiszony,  

 kompot  wieloowocowy. 

Podwieczorek:  Budyń śmietankowy(białko mleka) z sokiem malinowym, 

 biszkopty(gluten),  herbata z cytryną. 

Środa:  23.05.18 
Śniadanie:   Weka (gluten) z masłem (białko mleka)z serkiem 

 kanapkowym(białko mleka) i dżemem malinowym, zupa 

 mleczna(białko mleka) z płatkami "Nestle", herbata.                   

 Sok tłoczony jabłkowy , truskawki. 

Obiad:    Zupa ryżowa(seler) z jarzynami, sznycelki drobiowe , 

 ziemniaki, kapusta młoda zasmażana, kompot  wieloowocowy. 

Podwieczorek:   Chleb(gluten) z masłem(białko mleka) z polędwicą sopocką i 

 pomidorem,   herbata z  sokiem malinowym. 

Czwartek: 24 .05.18 
Śniadanie:   Chleb(gluten) z masłem (białko mleka) z pastą z jajeczną  z 

 szczypiorkiem, kakao(białko mleka), herbata z  cytryną. 

  Sok  jabłkowo-marchwiowy tłoczony, mandarynki.  

Obiad:      Zupa gulaszowa (seler) z ziemniakami, makaron 

 świderki(lubella) z serem białym(białko mleka) polany 

 masłem z cukrem, kompot  wieloowocowy.  

Podwieczorek :  Pączek(gluten) z powidłem, banan,   herbata z cytryną. 

 

Piątek:  25 .05.18 

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

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

 Sok  owocowy ,  banan. 



                   
Obiad:  Zupa selerowa(seler) z zacierką, filet rybny 

 panierowany(miruna), ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej, 

 jabłka i  kukurydzy, kompot wieloowocowy. 

Podwieczorek: Jogurt owocowy(białko mleka), pierniczki, 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.    

 

 


