
Jadłospis przedszkole

Poniedziałek 16.05.2022

śniadanie Zupa mleczna (płatki kukurydziane na mleku), kanapka (pieczywo z
masłem, sałatą, serem wędzonym i rzodkiewką), dieta bezmleczna:
herbata owocowa, dżem, alergeny: 1,7,8, kiwi

obiad Rosół warzywny z kaszą manną, pieczone udko z kurczaka w panierce
paprykowej, ryż jaśminowy, mizeria, kompot malinowy,alergeny: 7,9

podwieczorek Sałatka jarzynowa, bułeczka z masłem, herbata zielona,alergeny: 1,7

Wtorek 17.05.2022

śniadanie Zupa mleczna (płatki jaglane na mleku), kanapka (pieczywo z pastą z
pieczonej papryki, kiełki),dieta bezmleczna: herbata, alergeny: 1,7, 
mieszanka (orzechy/owoce suszone: żurawina, rodzynki)

obiad Zupa minestrone, polędwiczki wieprzowe w sosie jabłkowo-cebulowym,
ziemniaki z koperkiem, fasolka szparagowa z wody, napar
miętowo-cytrynowy,alergeny: 1,9

podwieczorek Koktajl jagodowy na bazie maślanki, wafel ryżowy, dieta bezmleczna:
mus owocowy, alergeny: 1,7

Środa 18.05.2022

śniadanie Kanapki (pieczywo mieszane z masłem, cykorią, polędwicą sopocką,
pomidorkami cherry, pasztetem z ciecierzycy i warzyw, rukolą, białą
rzodkiew), kawa inka, dieta bezmleczna: herbata, alergeny:1, 7, ananas

obiad Zupa grochówka na wędzonce, makaron z serem białym i musem
truskawkowym, sok jabłkowy 100%tłoczony, alergeny:1,7,dieta
bezmleczna: makaron z musem  

podwieczorek Kanapka (pieczywo pszenne z pastą z makreli i ogórkiem kiszonym),
herbata z cytryną, alergeny: 1,4,7 

Czwartek 19.05.2022

śniadanie Zupa mleczna (musli owocowe na mleku), kanapka (pieczywo z
masłem, twarożkiem waniliowym i brzoskwinią), dieta bezmleczna:
herbata, dżem,alergeny: 1,7,melon

obiad Krem porowy z grzankami, medaliony wołowe w sosie pieczarkowym,
kasza pęczak, surówka z tartej marchewki, jabłka i sokiem z cytryny z
oliwą z oliwek, kompot wiśniowy,alergeny: 1,

podwieczorek Pizza własnego wyrobu (z szynką, serem żóltym, sosem pomidorowym,
kukurydzą, cebulką, świeżą bazylią), ketchup, herbata
melisa,alergeny:1,7
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Piątek 20.05.2022

śniadanie Zupa mleczna (płatki ryżowe na mleku), kanapka (pieczywo z masłem,
sałatą, szynką gotowaną, ogórek św.),dieta bezmleczna: herbata,
alergeny:1,7,jabłko

obiad Zupa botwinka z ziemniakami, smażony filet z miruny w panierce
migdałowej, ziemniaki z koperkiem, surówka coleslaw, kompot
owocowy,alergeny:4,5,7,9

podwieczorek Przekładaniec jogurtowo-owocowy, chrupki kukurydziane,herbata, dieta
bezmleczna: mix owoców, alergeny:1,7
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