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*substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji zostały pogrubione 

  *dzieci w ciągu całego pobytu w przedszkolu mają stały dostęp do wody mineralnej, herbaty oraz kompotu 

 

  

Śniadanie 

 

Obiad 

 

 Podwieczorek 

Poniedziałek 

20.09.2021 

 

 

 

 

 

Pieczywo mieszane, chleb graham ze 

słonecznikiem, bułki z ziarnami (gluten) 

z masłem (mleko)pasta rybna, (ryba) 

czerwoną papryką,  herbata  

z cytryną. 

 

II śniadanie: 

Mleko (mleko), bakalie (orzechy)/woda 

mineralna 

Zupa ogórkowa z ziemniakami,  

jarzynami (seler),  na mięsie 

drobiowym. 

Ryż z koktajlem truskawkowym  na 

jogurcie naturalnym (mleko). 

 Kompot wieloowocowy. 

 

Kanapki, bułki 

sojowe (soja, gluten) 

  z masłem(mleko), 

szynką,  zielony 

ogórek, 

herbata z cytryną . 

Wtorek 

21.09.2021 

 

 

Pieczywo mieszane, bułeczki 

sojowe, dyniowe (soja , gluten) 

 z masłem (mleko) , zupa 

mleczna(mleko)  z płatkami 

kukurydzianymi (gluten),rzodkiewka, 

herbata z cytryną. 

 

II śniadanie 

Herbata z sokiem owocowym, jabłko/ 

woda mineralna 

Zupa pomidorowa z makaronem,               

jarzynami(mleko, gluten, seler),   

zabielana śmietaną na mięsie 

drobiowym. 

Kotleciki schabowe (gluten, jaja), 

ziemniaki z koperkiem, mizeria na 

jogurcie naturalnym. 

Lemoniada 

Drożdżówki  

z twarożkiem i 

dżemem, herbata  

z cytryną. 

gruszka. 

Środa 

22.09.2021 

 

Pieczywo mieszane, bułeczki 

sojowe, dyniowe (soja , gluten) 

 z masłem (mleko) kabanoski na ciepło, 

pomidor ze szczypiorkiem,  herbata  

z cytryną. 

 

II śniadanie: 

 Lemoniada, banan/woda mineralna  

Żurek śląski (seler, mleko, gluten),   

 z jarzynami zabielany śmietaną 

(mleko). 

Jajko w sosie koperkowym (jaja, 

mleko), ziemniaki, bukiet jarzyn 

okraszony masełkiem i bułką tartą. 

Kompot wieloowocowy. 

Kanapki, bułki 

sojowe (gluten)  

z masłem (mleko),  

ser żółty (mleko), 

rzodkiewka, herbata  

z cytryną. 

 

Czwartek 

23.09.2021 

 

 

Chałki, bułeczki żytnie, bułki 

 z ziarnami(gluten) z masłem (mleko) 

, zupa mleczna(mleko)  z płatkami 

kukurydzianymi (gluten), rzodkiewka, 

herbata z cytryną. 

 

II śniadanie 

Herbata z cytryną, pałeczki marchewki 

do chrupania/woda mineralna 

Rosół z lanym ciastem   

na kurczaku z  jarzynami ( seler),  na 

mięsie drobiowym. 

Leczo drobiowe z cukinią , papryką 

czerwoną i pomidorami, ryż . 

Kompot wieloowocowy. 

Galaretka owocowa 

 z kleksikami 

jogurtowymi 

(mleko)gruszki.  

Piątek 

24.09.2021 

 

 

Pieczywo mieszane, bułeczki 

sojowe, dyniowe (soja , gluten) 

 z masłem (mleko) serem żóltym 

(mleko), pomidor ze szczypiorkiem, 

kakao (mleko)  

 

II śniadanie 

Herbata z sokiem owocowym, pałeczki z 

ogórka do chrupania/woda mineralna 

Zupa koperkowa z ryżem 

( jaja, seler), z  jarzynami   na mięsie 

drobiowym. 

Miruna (ryby, jaja, gluten), ziemniaki  

z koperkiem, surówka  

z kapusty kiszonej, marchewki i jabłka 

Lemoniada 

Jogurt (mleko) 

herbatniczki 

wielozbożowe 

(gluten). 


