
PONIEDZIAŁEK 10.05.2021 r. 

Śniadanie Zupa mleczna z płatkami owsianymi (białko mleka, gluten),                          

Chleb słonecznikowy z masłem, ser żółty, pomidor, szczypiorek (mąka 

pszenna, białko mleka, jajka),  
Herbata malinowa. 

  

II śniadanie Jabłko.   

Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami, warzywami, zieloną pietruszką, zabielana 

śmietaną (seler, białko mleka),  

Makaron z koktajlem truskawkowym (białko mleka, gluten mąki pszennej),  

Kompot wieloowocowy. 

200g  

150g  

200g 

58 kcal  

148,5 kcal  

114 kcal 

Podwieczorek Chleb graham z masłem, szynka chłopska, pomidor, szczypiorek  (białko 

mleka, gluten mąki pszennej, laktoza, białko sojowe, błonnik pszenicy)  
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

WTOREK 11.05.2021 r. 

Śniadanie Chleb pełnoziarnisty z masłem, pasta z sera białego, pomidora i ogórka (gluten 

mąki pszennej, białko mleka),  
Kakao (białko mleka)  

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Banan.   

Obiad Zupa pomidorowa z makaronem, warzywami, zielona pietruszką, zabielana 

śmietaną  (białko mleka, seler)  

Kasza wiejska, 

Gulasz z indyka (białko mleka) 

Surówka z kiszonej kapusty, jabłka, marchewki  

Kompot wieloowocowy. 

200g  

 150g  

50g  

50g  

200g 

316 kcal  

178,5 kcal 

137,5 kcal  

25,5 kcal  

114 kcal 

Podwieczorek Bułeczka drożdżowa z masłem i miodem pszczelim, (białko mleka, gluten 

mąki pszennej) 

Herbata owocowa. 

  

ŚRODA 12.05.2021 r. 

Śniadanie Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi (białko mleka)  

Weka z masłem, dżem truskawkowy  (białko mleka, gluten mąki pszennej) 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim. 

  

II śniadanie Gruszka.   

Obiad  Zupa ryżowa na rosole z warzywami zieloną pietruszką,  (seler),  

Racuchy z musem truskawkowym  (białko mleka, gluten mąki pszennej)  

Kompot wieloowocowy. 

200g  

150g  

200g 

102 kcal  

241,7 kcal  

114 kcal 

Podwieczorek Sałatka owocowa z jabłkiem, bananem, gruszką i kiwi. 

Wafle ryżowe 

Sok pomarańczowy. 

  

CZWARTEK 13.05.2021 r. 

Śniadanie Chleb wiejski z masłem, pasta z sera białego i rzodkiewki, szczypiorek (gluten 

– mąki pszennej, białko mleka)  
Kakao (białko mleka),                               

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Jabłko.   

Obiad Zupa krem brokułowa z groszkiem ptysiowym, warzywami i zielona 

pietruszką, zabielana śmietaną (seler, gluten mąki pszennej),                                                                                                    

Ziemniaki z koperkiem,  

Dewoleje z fileta drobiowego z serem żółtym i papryką (białko mleka, gluten 

z bułki tartej), 

Surówka z kapusty pekińskiej, marchewki i jabłka (białko mleka)  

Kompot wieloowocowy. 

200g  

150g  

50g  

50g  

200g 

192 kcal  

135,5 kcal  

85 kcal  

 27 kcal  

114 kcal 

Podwieczorek Budyń śmietankowy (według własnej receptury)  (gluten mąki pszennej, 

białko mleka) 

  



Pomarańcze 

Herbata owocowa. 

PIĄTEK 14.05.2021 r. 

Śniadanie Zupa mleczna z płatkami owsianymi (białko mleka) 

Chleb słonecznikowy z masłem, pasta serowo-jajeczna (białko mleka, gluten 

mąki pszennej, jajka) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Mandarynka.   

Obiad Zupa koperkowa z zacierką, warzywami, zielona pietruszką, zabielana 

śmietaną (selerbiałko mleka), 

Ziemniaki z koperkiem, 

Sznycelki rybne  (ryba, gluten z bułki tartej) 

Buraczki na ciepło 

Kompot wieloowocowy. 

200g  

150g  

50g 

50g 

200g 

66 kcal  

135,3 kcal  

55 kcal 

19 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Płatki kukurydziane z koktajlem truskawkowym (białko mleka) 

Herbata owocowa. 

  

PONIEDZIAŁEK 17.05.2021 r. 

Śniadanie Zupa mleczna z płatkami cynamonowymi bez dodatku cukru  (białko mleka)  

Chleb pszenny z masłem, pasta jajeczna (gluten mąki pszennej, białko 

mleka, jajko)  
Herbata malinowa. 

  

II śniadanie Banan.   

Obiad Zupa kaszubska z wkładką mięsną i ziemniakami , warzywami, zielona 

pietruszka, zabielana śmietana (seler, białko mleka)  

Ryż z musem jabłkowym i cynamonem  (białko mleka) 

Kompot wieloowocowy. 

200g  

150g  

200g 

102 kcal  

234 kcal  

114 kcal 

Podwieczorek Chleb pełnoziarnisty z masłem, polędwica sopocka, szczypiorek  (białko 

mleka, gluten mąki pszennej, laktoza, białko sojowe, błonnik pszenicy)  
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

WTOREK 18.05.2021 r. 

Śniadanie Chleb zakopiański z masłem ogórkiem, jajkiem, pomidorem, szczypiorek 

(białko mleka, gluten mąki pszennej, jajko)  
Kawa zbożowa z mlekiem (zboża zawierające gluten, białko mleka)  

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Jabłko.   

Obiad Lane ciasto na rosole z warzywami, zielona pietruszką (seler, gluten)  

Ziemniaki z koperkiem 

Sznycelki  (białko mleka, gluten) 

Mizeria z ogórków z dodatkiem jogurtu naturalnego (białko mleka), 

Kompot wieloowocowy 

200 g  

150 g  

50 g  

50 g  

200g 

92 kcal 

135,3 kcal 

124 kcal 

14 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Serek waniliowy z truskawkami (białko mleka) 

Chrupki kukurydziane, 

Herbata owocowa. 

  

ŚRODA 27.01.2021 r. 

Śniadanie Rogal z masłem, powidło śliwkowe (białko mleka, gluten mąki pszennej)  

Kakao (białko mleka) 

Herbata owocowo- miętowa 

  

II śniadanie Mandarynka.   

Obiad Zupa krupnik z warzywami, zieloną pietruszką, zabielana śmietaną  (seler, 

białko mleka),  
Pizza z szynką, pieczarkami, pomidorami, kukurydzą, ogórek małosolny, ser 

żółty z dodatkiem ketchupu posypana szczypiorkiem  (białko mleka, gluten 

mąki pszennej)  
Kompot wieloowocowy. 

200g  

 

150g  

200g 

184 kcal  

 

334,5 kcal   

114 kcal 



Podwieczorek Chleb graham z masłem, pasta z boczku (białko mleka, gluten mąki 

pszennej, laktoza, białko sojowe, błonnik pszenicy) 
Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

CZWARTEK 20.05.2021 r. 

Śniadanie Chleb pełnoziarnisty z masłem, hummus z puszonymi pomidorami ( białko 

mleka, gluten mąki pszennej)  
Kawa zbożowa z mlekiem (białko mleka, zboża zawierające gluten)  

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Pomarańcza.   

Obiad Zupa krem z groszku omielonego z zacierką, warzywami, zieloną pietruszką, 

zabielana śmietaną  (seler, białko mleka, gluten),  

Ziemniaki z koperkiem,  

Dramstiki pieczone w ziołach, 

Sałata lodowa z pomidorami, papryką i marchewką z sosem ziołowym 

Kompot wieloowocowy. 

200g  

150g  

50g  

50g 

200g 

110 kcal  

135,5 kcal  

105,5 kcal  

35 kcal 

114 kcal 

Podwieczorek Surówka owocowo warzywna z marchewki i jabłek 

Weka z masłem, i dżemem morelowym (gluten, białko mleka). 

Herbata owocowa 

  

PIĄTEK 21.05.2021 r. 

Śniadanie Zupa mlecza z kasza kukurydzianą (białko mleka) 

Weka z masłem, serek waniliowy (białko mleka, gluten maki pszennej) 

Herbata z cytryną słodzona miodem pszczelim 

  

II śniadanie Jabłko.   

Obiad Zupa ogórkowa z ryżem, warzywami, zieloną pietruszką, zabielana śmietaną 

(białko mleka, seler),  
Ziemniaki z koperkiem,  

Jajko sadzone (jajko) 

Fasola żółta szparagowa z bułką tartą (gluten  z bułki tartej), 

Kompot wieloowocowy. 

150g  

150g  

50g 

50g  

200g 

110,5 kcal 

135,5 kcal  

98 kcal  

41,35 kcal  

114 kcal 

Podwieczorek Gofry z cukrem pudrem (gluten mąki pszennej, białko mleka) 

Sok owocowy 

  

 

 

 

 

 

Zupy w naszym przedszkolu są gotowane na pełnym bukiecie jarzyn wraz z selerem. 

Między posiłkami dzieci otrzymują do picia wodę mineralną niegazowaną. 

W jadłospisie wyróżniono substancje lub produkty powodujące alergię lub reakcje nietolerancji 

występujące w posiłkach przygotowywanych w naszym przedszkolu i zawarte w załączniku II 

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25.11.2011 r. 

 

Szczegółowy wykaz wartości kalorycznych i odżywczych znajduje się do wglądu u Pani 

Intendent. 


