
PRZEDSZKOLE KATOLICKIE

C  B  G  J  4
29.06 30.06 1.07 2.07 3.07

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE

Musli z bakaliami i jogurtem 
naturalnym

Ser żółty - plastry, wędlina, sałata, 
pieczywo z masłem

Kolorowe pomidorki 
koktajlowe z pastą jajeczną i 

pieczywem

Omlet z szynką i omlet ze 
szpinakiem Kolorowe kanapki

Kakao na mleku Woda Herbata owocowa Woda Herbata ziołowa

SKŁAD płatki musli, rodzynki, 
żurawina, jogurt naturalny

ciemne pieczywo, masło, ser żółty, 
wędlina drobiowa, wędlina 

wieprzowa, sałata

ciemne pieczywo, pomidorki 
koktajlowe, jajka, koperek, 

majonez, sól, pieprz

szynka, jajka, sól, szpinak, czosnek, 
biały ser

pieczywo, masło, warzywa mix, 
ser żółty, wędlina, dżem

ALERGEN 1,7 7 1,3,7 3,7 1,7

II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE

Owoc Twarożek z pokrojonymi owocami Budyń Shake owocowy Banan

SKŁAD owoce sezonowe twaróg, jogurt naturalny, gruszka mleko, mąka ziemniaczana, 
cukier, cukier wanilinowy owoce sezonowe, jogurt, mleko Banan

ALERGEN - 7 7 7 -

ZUPA ZUPA ZUPA ZUPA ZUPA

Krupnik z kaszą jaglaną Warzywna Rosół z makaronem Zupa z zielonego groszku i 
fasolki Szpinakowa z jajkiem

SKŁAD
kasza jaglana, marchew, seler, 

pietruszka, por, liść laurowy, ziele 
angielskie, sól, pieprz, natka 
pietruszki, cebula, ziemniaki

brokuł, ziemniaki, kalafior, marchew, 
pietruszka, seler, korpusy rosołowe, 
natka pietruszki, liść laurowy, ziele 

angielskie, sól, pieprz

korpusy drobiowe, pietruszka, 
marchew, seler, liść laurowy, ziele 

angielskie, sól, pieprz, natka 
pietruszki, cebula

groszek zielony, zielona fasolka, 
ziemniaki, marchewka, seler, 

pietruszka, natka pietruszki, liść 
laurowy, korpusy rosołowe, ziele 

angielskie, sól, pieprz 

szpinak, ziemniaki, pietruszka, 
marchew, seler, liść laurowy, 
ziele angielskie, sól, pieprz, 

jajko, czosnek

ALERGEN 9 9 1,3,9 9 3,9

II DANIE II DANIE II DANIE II DANIE II DANIE

Świderki z warzywami i 
sosem pomidorowym, 

pestki do posypania
Nugetsy z kurczaka z ryżem i 

warzywami

Bitki schabowe, ziemniaki z 
wody z koperkiem oraz 

zasmażana młoda kapusta

Mielone kotlety drobiowe, kasza 
bulgur z przyprawami i sosem 
koperkowym oraz warzywa z 

pieca

Ryba na parze w sosie 
szpinakowym z 

ziemniakami i surówka z 
kiszonej kapusty

Kompot wieloowocowy Kompot jabłkowy Napar z suszonych owoców Napar z malin z cytryną Napar z cytryny, mięty i 
miodu

SKŁAD

makaron świderki, 
marchewka, cukinia, seler 

naciowy, pestki słonecznika, 
pestki dyni, pomidory, sól, 

pieprz

filet z kurczaka, marchew, ryż, natka 
pietruszki, majeranek, sól, pieprz, 

bułka tarta, jajko

bitki schabowe, ziemniaki, młoda 
kapusta, boczek, olej, sól, pieprz, 

natka pietruszki, koperek

filety drobiowe, jajka, natka 
pietruszki, sól, pieprz, bułka tarta, 
kasza bulgur, koperek, śmietana, 

cebulka

filet miruny, sól, pieprz, 
szpinak, czosnek, śmietana, 

masło, ziemniaki, kiszona 
kapusta, cebula, cukier, olej

ALERGEN 1,3,9 1,3 - - 4,7

PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK
Pieczywo chrupkie z 

dżemem Ciasto marchewkowe Serniczek waniliowo-
truskawkowy na zimno Warzywa Kefir z wiśniami

SKŁAD Pieczywo chrupkie Sonko, 
dżem

jajka, mąka, olej, marchew, cynamon, 
soda, proszek do pieczenia, cukier

biały ser, mleko, żelatyna, 
truskawki, cukier

mix warzyw typu: pomidorki, ogórek, 
papryka, marchew, rzodkiewka kefir, wiśnie

ALERGEN 1 1,3 7 - 7

Kaloryczność posiłków przedszkola: ŚNIADANIE 25% energii, 350kcl , OBIAD 35% energii, 490kcl , PODWIECZOREK 15% energii, 210kcl  Ze względu na 
dostępność świeżych i dobrej jakości produktów – jadłospis może ulec zmianie.


