
                   
   

Poniedziałek : 22.01.18 

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

 fromage(białko mleka) i pomidorem , zupa mleczna(białko

 mleka)z płatkami  miodowymi,  herbata z cytryną.  

  Sok  pomarańczowy, banan.  

Obiad:   Żurek(seler) z kiełbasą i ziemniakami,  makaron (gluten) 

 zapiekany z jabłkami, banan,   kompot wieloowocowy  

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

 polędwicą sopocką,   ogórkiem zielonym, herbata z miodem 

 i  cytryną. 

Wtorek:  23.01.18 

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

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

  sokiem.  

  Sok wieloowocowy , gruszka. 

Obiad:  Zupa koperkowa z (białko mleka, seler) z makaronem(gluten), 

 sznycelki drobiowe, ziemniaki, marchewka duszona z 

 groszkiem,   kompot  wieloowocowy. 

Podwieczorek:   Koktajl truskawkowy(białko mleka) do picia, pieczywo 

 chrupkie z masłem(białko mleka), herbata z cytryną. 

Środa:  24.01.18 
Śniadanie:   Chleb (gluten) z masłem (białko mleka)z serkiem 

 kanapkowym(białko mleka) i dżemem malinowym, zupa 

 mleczna(białko mleka) z płatkami owsianymi,  herbata z 

 cytryną, marchewka do gryzienia.  

  Sok  wieloowocowy , jabłko. 

Obiad:    Rosół (seler) drobiowo-wołowy z jarzynami i makaronem 

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

 sałata zielona,   kompot   wieloowocowy. 

Podwieczorek:   Weka (gluten) z masłem(białko mleka) z szynką drobiową, 

 ogórek zielony,  cytryną i cytryną. 

Czwartek: 25.01.18 
Śniadanie:   Chleb(gluten) z masłem (białko mleka) z jajkiem krojonym,  

 szczypiorkiem, rzodkiewką, kakao(białko mleka)herbata z 

 cytryną i miodem. 

  Sok z czarnej porzeczki, pomarańcza.  

Obiad:      Krupnik(seler)z jarzynami na kurczaku, kotlet  drobiowy 

 panierowany, ziemniaki, kapusta biała, kompot 

 wieloowocowy. 

Podwieczorek : Serek waniliowy danio(białko mleka), pieczywo ryżowe,  

herbata z  cytryną. 

Piątek:  26.01.18 

Śniadanie: Bułka(gluten) z masłem (białko mleka) z pastą z wędliny, 

szczypiorek, kawa(białko mleka)herbata z cytryną.  

 Sok z marchwi i brzoskwini , mandarynki. 



                   
Obiad:  Zupa wielowarzywna (seler) z ziemniakami zasmażana ,  

 kluseczki leniwe(gluten, białko mleka) polane masłem z 

 cukrem, surówka z marchwi i brzoskwini, kompot 

 wieloowocowy. 

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

 rybną(makrela, jajko, ser żółty, szczypiorek),   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.    

 

 


