Jadłospis

przedszkole

Poniedziałek

śniadanie
obiad

podwieczorek

19.07.2021

Zupa mleczna ( płatki kukurydziane na mleku ), kanapka ( pieczywo z
masłem, serem żóltym, sałatą, papryką ) ARBUZ, dieta bezmleczna: 1,7
Zupa kalafiorowa, ryż jaśminowy, udko pieczone z kurczaka w panierce
paprykowej, mizeria, kompot agrestowy
alergeny: 1,7,9
Kasza manna z musem malinowym, herbata owocowa
dieta bezmleczna: mus malinowy, wafel ryżowy
alergeny:1,7

Wtorek

20.07.2021

śniadanie

obiad

podwieczorek

Zupa mleczna ( płatki jaglane na mleku ), kanapka ( pieczywo mieszane
z pastą z fasoli i jabłka, rzodkiewka ), ANANAS
dieta bezmleczna: herbata
alergeny:1,7
Zupa krem z cukinii z grzankami, pieczeń rzymska w sosie
pomidorowym, ziemniaki z koperkiem, kompot truskawkowy, alergeny:
1,7,9
Jabłka pieczone pod kruszonką z płatków owsianych i żurawiną,
herbata zielona
alergeny: 1,7

Środa

21.07.2021

śniadanie

obiad

podwieczorek

Przedszkole Nr 416

Jajecznica, bułeczka pszenna z masłem, pomidorki koktajlowe, kawa
zbożowa, MIX OWOCÓW
dieta bezmleczna: herbata
alergeny:1,7
Zupa grochowa z ziemniakami, łazanki z kapustą kiszoną, mini
marchewki
sok jabłkowy 100% tłoczony
alergeny; 1,7,9
Sałatka z tuńczykiem, ryżem, kukurydzą i ogórkiem kiszonym, herbata z
cytryną
alergeny: 4
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Czwartek

str. 2
22.07.2021

śniadanie

obiad

podwieczorek

Zupa mleczna ( zacierki na mleku ), kanapka ( pieczywo mieszane z
masłem, serkiem twarogowym ze szczypiorkiem, ogórek świeży),
MORELE
dieta bezmleczna: herbata, dżem owocowy bez dodatku cukru
alergeny: 1,7
Barszcz czerwony z ziemniakami, bitki wołowe w sosie musztardowym ,
kasza bulgur, brukselka z wody z masełkiem i bułeczką tartą, napój
miodowo-cytrynowy
alergeny: 9
Pizza z serem żółtym, szynką, ananasem, sos jogurtowo-czosnkowy,
keczup, herbata z cytryną
dieta bezmleczna: pizza z szynką i ananasem
alergeny:1,7

Piątek

23.07.2021

śniadanie

obiad

podwieczorek

Przedszkole Nr 416

Zupa mleczna ( płatki żytnie na mleku ), kanapka ( pieczywo z masłem,
polędwicą sopocką, sałatą, pomidorem ), MELON dieta
bezmleczna:herbata
alergeny: 1,7
Zupa pieczarkowa z makaronem, smażony filet z miruny w panierce
słonecznikowej, ziemniaki z koperkiem, kapusta kiszona z marchewką i
cebulą, napój miętowy
alergeny:9,11
Frużelina owocowa, wafel ryżowy, herbata zielona
alergeny: 1,3
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