Jadłospis

przedszkole

Poniedziałek

śniadanie

obiad

podwieczorek

21.11.2022

Zupa mleczna (płatki żytnie na mleku), kanapka (pieczywo mieszane
z masłem, sałatą, serem żółtym-wędzonym i pomidorem), winogrona
Dieta bezmleczna: herbata, dżem, Alergeny:1,7
Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami,
Ryż jaśminowy, indyk w sosie słodko - kwaśnym, kalafior z pieca
Kompot wiśniowy, alergeny:9
Kasza manna na mleku z musem malinowym, melisa, dieta
bezmleczna: pieczywo chrupkie, mus malionowy, alergeny: 7

Wtorek

22.11.2022

śniadanie

obiad

podwieczorek

Zupa mleczna (płatki ryżowe na mleku), kanapka (pieczywo mieszane
z pastą z fasoli z jabłkiem, ogórek kiszony), jabłko, Dieta bezmleczna:
herbata, Alergeny: 1,7
Zupa krem porowy z pestkami słonecznika
Ziemniaki z koperkiem, kotlet schabowy w panierce klasycznej, mizeria,
Kompot wieloowocowy,alergeny:1,7
Maślanka owocowa, chrupki kukurydziane, mandarynka, dieta
bezmleczna: mus jabłkowy,alergeny: 1,7

Środa

23.11.2022

śniadanie

obiad

podwieczorek

Dzieci robią kanapki: Pieczywo mieszane (chleb żytni, bułka
wrocławska
z masłem, wędlina, jajko ze szcypiorkiem, cykoria, ogórek świeży,
papryka, roszponka),Kakao, Ananas, Dieta bezmleczna: herbata
Alergeny:1,3,7
Zupa jarzynowa ze śmietaną, Kluski leniwe z masełkiem i bułeczką
tartą, surówka z tartej marchewki i jabłka z sokiem cytrynowym,
sok tłoczony owocowy 100%, dieta bezmleczna: kopytka, alergeny: 1,7
Kanapka ( chleb pszenno- żytni z makiem) z pastą z łososia
wędzonego, koperku i cytryny, Herbata owocowa, alergeny: 1,4

Czwartek

24.11.2022

śniadanie

obiad
podwieczorek

Przedszkole Nr 416

Zupa mleczna (płatki kukurydziane na mleku), kanapka (pieczywo
mieszane z masłem, twarożkiem z rzodkiewką i kiełkami), melon
Dieta bezmleczna: herbata, Alergeny: 1,7
Zupa solferino, Kasza jęczmienna pęczak, boeuf strogonow, brukselka
z wody, Napój miętowo - cytrynowy, alergeny: 9
Pancakes z syropem daktylowym i owocami( borówki, maliny), Zielona
herbata, alergeny:1,3
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śniadanie

obiad

podwieczorek

Przedszkole Nr 416

Zupa mleczna (płatki jaglane na mleku), kanapka (pieczywo mieszane
z masłem, sałatą, wędliną, pomidorem), mix owoców, Dieta
bezmleczna: herbata, Alergeny: 1,7
Zupa zacierkowa z zieleniną, ziemniaki gotowane, pulpeciki rybne
w sosie koperkowym, bukiet warzyw z wody, kompot truskawkowy,
alergeny: 1,4
Misiowy przysmak: 1/2 bułeczki pszennej z masłem, miodem
akacjowym,
napój migdałowy,1/2 gruszki, alergeny: 1,7
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