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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 

22.02.2021 

 

 

 

 

 

Pieczywo mieszane, chleb graham 

ze słonecznikiem, bułki z ziarnami 

(gluten) z masłem (mleko), sałatą, 

szynką drobiową, czerwoną 

papryką, kakao (mleko) 

 

II śniadanie: 

Herbata owocowa, paluszki  

z zielonego  ogórka  do 

chrupania/woda mineralna 

Kapuśniak z ziemniakami(mleko, seler)  

i zieloną pietruszką na kurczaku. 

Ryż z koktajlem truskawkowym  na 

jogurcie naturalnym (mleko). 

 Kompot wieloowocowy. 

 

Kanapki, bułki sojowe 

(soja, gluten) 

  z masłem, serem 

Gouda, (mleko), 

 z ogórkiem  

herbata z cytryną . 

Wtorek 

23.02.2021 

 

 

Pieczywo mieszane, chleb graham 

ze słonecznikiem, bułki sojowe 

(soja, gluten)z masłem, zupa 

mleczna(mleko)   

z płatkami wielozbożowymi, 

pomidor ze szczypiorkiem, herbata 

z cytryną. 

 

II śniadanie 

Herbata z cytryną, mandarynki 

/woda mineralna 

Zupa pomidorowa z makaronem 

zabielana śmietaną ( mleko, gluten), 

jarzynami(mleko, seler) i zieloną 

pietruszką na kurczaku. 

Bitki schabowe w sosie własnym 

(gluten, jaja), ziemniaki z koperkiem, 

surówka kapusty pekińskiej, ogórka, 

marchewki, kukurydzy i papryki. 

Lemoniada 

Drożdżówki  

z  twarożkiem 

 i dżemem (mleko, 

gluten), herbata  

z cytryną. 

Winogrona. 

Środa 

24.02.2021 

 

 

Pieczywo mieszane, bułeczki 

sojowe, dyniowe (soja, gluten) 

 z masłem (mleko) kiełbaski na 

ciepło, pomidor ze szczypiorkiem,  

herbata z cytryną. 

 

II śniadanie: 

Herbata owocowa, marchewka do 

chrupania/woda mineralna 

Żurek śląski (seler, mleko, gluten),  

jarzynami,  zielona pietruszka. 

Jajko w sosie koperkowym (jaja, mleko), 

ziemniaki, bukiet jarzyn okraszony 

masełkiem i bułką tartą. 

Kompot wieloowocowy. 

Kanapki, bułki sojowe 

(gluten) z masłem 

(mleko), pasta 

 z twarożku  

z rzodkiewką 

 i szczypiorkiem 

(mleko), herbata 

 z cytryną 

 

Czwartek 

25.02.2021 

 

 

Rogaliki maślane (gluten) 

z masłem, dżemem niskosłodzonym, 

zupa mleczna(mleko)   

z płatkami wielozbożowymi, 

(gluten), herbata z cytryną. 

 

II śniadanie 

Lemoniada, bakalie 

(orzechy)/woda mneralna  

Zupa jarzynowa z ziemniakami 

zabielana śmietaną ( mleko, seler),  

jarzynami,  na kurczaku,  zielona 

pietruszka. 

Duszone polędwiczki wieprzowe 

 z sosem, kasza jęczmienna, mizeria na 

jogurcie naturalnym (mleko). 

Kompot wieloowocowy. 

Kisiel z owocami kiwi, 

biszkopciki (gluten). 

Piątek 

26.02.2021 

 

 

Pieczywo mieszane, bułeczki 

sojowe, dyniowe (soja, gluten) 

 z masłem (mleko) i pastą  

z jajek ze szczypiorkiem (jaja, 

mleko), kakao (mleko). 

 

II śniadanie 

Herbata z cytryną,   banan/woda 

mineralna 

Krem z pory z groszkiem ptysiowym 

zabielany śmietaną  ( mleko),  

z jarzynami(mleko, seler)  

i zieloną pietruszką na kurczaku. 

Kotleciki rybne (ryba, jaja, gluten), 

ziemniaki z koperkiem, surówka 

 z ogórków kiszonych i marchewki. 

Lemoniada 

Mus owocowy, 

herbatniki (gluten). 


