Jadłospis

przedszkole

Poniedziałek

śniadanie

obiad
podwieczorek

26.09.2022

Zupa mleczna (płatki musli owocowe bez cukru na mleku), kanapka
(pieczywo z masłem, twarożkiem ze szczypiorkiem i rzodkiewką),
gruszka, dieta bezmleczna:herbata, kanapka z dżemem, alergeny:1,7
Zupa minestrone z ziemniakami, pieczone udko z kurczaka w panierce
paprykowej, ryż basmati, mizeria, kompot truskawkowy,alergeny:7,9
Zielone smoothie z pomarańczy, kiwi i świeżego szpinaku, bułeczka z
masłem, alergeny:1,7

Wtorek

27.09.2022

śniadanie

obiad

podwieczorek

Zupa mleczna (kasza kukurydziane na mleku), kanapka (pieczywo z
pastą z fasoli gotowanej i jabłka, ogórek kiszony), kalarepa, dieta
bezmleczna: herbata, kanapka z pastą,alergeny:1,7
Zupa krem kalafiorowa z pestkami słonecznika, polędwiczki wieprzowe
w sosie jabłkowo-cebulowym, ziemniaki z koperkiem, surówka z
pomidorów i świeżej bazylii z oliwą z oliwek, kompot malinowy,alergeny:
1,9
Mleko fermentowane aktimel, pieczywo chrupkie, śliwki, alergeny:1,7

Środa

28.09.2022

śniadanie

obiad

podwieczorek

Kanapki ( pieczywo mieszane z masłem, sałatą, szynką wieprzową,
ogórkiem św.,pesto z natki pietruszki i migdałów z oliwą z oliwek,
papryka), kakao,jabłko, dieta bezmleczna: herbata,alergeny:1,7,8
Zupa grochowa na wędzonce, łazanki z kapustą i pieczarkami,
minimarchewki gotowane na parze, sok jabłkowo- marchewkowy
100%tłoczony,alergeny: 1,7,9
Sałatka z wędzonym kurczakiem, mixem sałat, pomidorkami
koktajlowymi, oliwą z oliwek, herbata z cytryną, bułeczka z masłem,
alergeny:1,7

Czwartek

29.09.2022

śniadanie

obiad

podwieczorek

Przedszkole Nr 416

Zupa mleczna (płatki kukurydziane na mleku), kanapka (pieczywo z
masłem,jajkiem ze szczypiorkiem,cykoria.), brzoskwinie,dieta
bezmleczna: herbata,kanapki z dżemem, alergeny: 1,7
Zupa ogórkowa z ziemniakami, pulpety cielęce w sosie musztardowym,
kasza kus kus, surówka z selera z suszonymi rodzynkami, morelami i
majonezem, napój miodowo-cytrynowy,alergeny: 1,7
Pizza własnego wypieku z sosem pomidorowym, szynką, serem
żółtym,papryką,cebulką i kukurydzą , rukola, ketchup, herbata zielona,
alergeny:1,7
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śniadanie

obiad

podwieczorek

Przedszkole Nr 416

Zupa mleczna (płatki owsiane na mleku), kanapka (pieczywo z masłem,
wędliną, sałatą, pomidorem), mix owoców świezych, dieta bezmleczna:
herbata, kanapka,alergeny: 1,7
Zupa pomidorowa z ryżem, smażony kotlet rybny w panierce z bułki
tartej , puree ziemniaczane, surówka colesław, napar
miętowy,alergeny:1,4,7,9
Przekładaniec owocowo-jogurtowy, podpłomyk, dieta bezmleczna: mix
owoców, alergeny:1,7
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