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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE

Musli z bakaliami i 
jogurtem naturalnym

Pasta jajeczna z pieczywem 
i pomidorem

Kanapki z żółtym serem i 
wędliną, z warzywami

Kanapki z pastą warzywną i 
twarożkiem

Gotowane jajko, pieczywo, 
masło, warzywa

Herbata Kakao Herbata Herbata Kakao

SKŁAD
płatki musli, rodzynki, 

żurawina, jogurt 
naturalny

jajko, majonez, szczypiorek, 
koperek, sól, pieprz, 
pieczywo, pomidor

pieczywo, masło, ser żółty, 
wędlina, warzywa typu 

pomidor / ogórek / papryka 
/ sałata

pieczywo, warzywa, twaróg, 
jogurt, sól, pieprz, koperek

pieczywo, masło, warzywa 
typu ogórek / pomidor / 

papryka, jajko

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

II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE

Owoc Shake owocowy Twarożek z pokrojonymi 
owocami Shake owocowy Galaretka z owocami

SKŁAD owoce sezonowe owoce sezonowe, jogurt, 
mleko

twaróg, jogurt naturalny, 
owoce

owoce sezonowe, jogurt, 
mleko owoce sezonowe, żelatyna

ALERGEN - 7 8 7 -

ZUPA ZUPA ZUPA ZUPA ZUPA

Minestrone Krem z brokuła Gulaszowa Dyniowa Kalafiorowa

SKŁAD

pomidory, groszek, marchew, 
seler, pietruszka, por, liść 

laurowy, ziele angielskie, sól, 
pieprz, natka pietruszki, 

cebula, ziemniaki

brokuł, ziemniaki, marchew, 
pietruszka, seler, natka 

pietruszki, liść laurowy, ziele 
angielskie, sól, pieprz

mięso drobiowe, papryka, 
pietruszka, marchew, seler, liść 

laurowy, ziele angielskie, sól, 
pieprz, natka pietruszki, cebula

dynia, ziemniaki, 
marchewka, seler, 
pietruszka, natka 

pietruszki, liść laurowy, ziele 
angielskie, sól, pieprz 

kalafior, pietruszka, marchew, 
seler, liść laurowy, ziele 

angielskie, sól, pieprz, natka 
pietruszki, bazylia, ziemniaki

ALERGEN 9 9 9 9 9
II DANIE II DANIE II DANIE II DANIE II DANIE

Filet drobiowy z kaszą 
jęczmienną i surówką

Pieczeń ze schabu w sosie 
pieczeniowym, puree 

ziemniaczane, surówka

Babka ziemniaczana z 
sosem pomidorowym i 

warzywami na parze
Nugetsy z kurczaka z ryżem 

i surówką
Makaron świderki z 

twarogiem

Kompot Kompot Kompot Kompot Kompot

SKŁAD
filet drobiowy, kaszą 

jęczmienna, warzywa, sól, 
pieprz

schab, ziemniaki, warzywa, 
sól, pieprz

ziemniaki, cebula, mąka 
ziemniaczana, jajko, 

pomidory, olej, sól, pieprz, 
natka pietruszki, koperek, 

marchew, kalafior

filet drobiowy, jajko, bułka 
tarta, ryż, sól, pieprz, 

warzywa
twaróg, makaron, masło, 

cukier

ALERGEN 1 - 3 1,3 1,3,7
PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK

Pieczywo chrupkie z 
dżemem Ciasto marchewkowe Ryż z jabłkiem i cynamonem Warzywa i wafle ryżowe Sok wieloowocowy

SKŁAD pieczywo chrupkie, dżem
jajka, mąka, olej, marchew, 
cynamon, soda, proszek do 

pieczenia, cukier
ryż, jabłko, cynamon

mix warzyw typu: pomidorki, 
ogórek, papryka, marchew, 

rzodkiewka
banan, jabłko, brzoskwinia

ALERGEN 1 1,3 - - -

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.


