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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 

26.09.2022 

 

 

 

 

 

Pieczywo mieszane (gluten)  

z masłem (mleko), ser żółty, sałata 

zielona, papryka czerwona, kakao 

(mleko) 

 

II śniadanie: 

Sok owocowy,/woda mineralna 

Zupa fasolowa z ziemniakami,  

 z jarzynami(mleko, seler) 

Makaron (gluten) świderki z potrawką 

 z kurczaka (mleko), ogórek 

konserwowy. 

Kompot wieloowocowy. 

 

Kanapki z masłem  

(gluten, mleko), pasta 

jajeczna ze 

szczypiorkiem (jaja) 

pomidor,mleko 

(mleko) herbata  

z cytryną. 

Wtorek 

27.09.2022 

 

Pieczywo mieszane (gluten) 

z masłem, miodem, zupa 

mleczna(mleko)  z płatkami 

(gluten),pomidor ze szczypiorkiem, 

herbata z cytryną. 

 

II śniadanie 

Herbata z cytryną, papryka 

kolorowa do chrupania/woda 

mineralna 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, 

zabielana śmietaną z jarzynami(mleko, 

seler) na mięsie drobiowym.  

Klopsiki w sosie pomidorowym, (gluten, 

jaja), kasza bulgur, surówka 

wielowarzywna  z kiszonek. 

Lemoniada 

Drożdżówki  

z twarożkiem (gluten), 

mleko (mleko) 

Środa 

28.09.2022 

 

 

 

 

Pieczywo mieszane, ( gluten) 

 z masłem (mleko)  szynka 

drobiowa, sałata zielona, 

rzodkiewka,  kakao (mleko). 

   
II śniadanie: 

Herbata owocowa, banan/woda 

mineralna 

Żurek śląski z ziemniakami (seler, 

mleko), jarzynami na mięsie drobiowym. 

Ryż z koktajlem owocowym na jogurcie 

naturalnym (mleko). 

Kompot wieloowocowy. 

Kanapki, (gluten)  

z masłem  hummus, 

zielony ogórek, 

herbata z cytryną. 

śliwki. 

 

Czwartek 

29.09.2022 

 

Chałki, (gluten)z masłem, miodem, 

zupa mleczna(mleko)  z płatkami 

(gluten), papryka kolorowa, 

herbata z cytryną. 

 

II śniadanie 

Herbata z cytryną,   marchewka 

do chrupania/ woda mineralna 

Rosół z lanym ciastem ( jaja, seler, 

mleko),  jarzynami,  na mięsie 

drobiowym. 

Duszone polędwiczki wieprzowe 

 z sosem, kasza jęczmienna, sałatka  

z kapusty pekińskiej, ogórka, papryki  

i marchewki 

Kompot wieloowocowy. 

Pieczywo chrupkie 

 z żółtym serem 

(gluten, mleko), 

papryka czerwona  , 

herbata 

 z cytryna. winogrona 

 

Piątek 

30.09.2022 

 

 

Pieczywo mieszane, (gluten)  

z masłem (mleko), pasta z twarożku 

ze szczypiorkiem, rzodkiewka , 

kakao (mleko) 

 

II śniadanie 

Herbata owocowa,arbuz/woda 

mineralna 

Zupa szpinakowa z ryżem, z jarzynami 

(mleko, seler)   na mięsie drobiowym. 

Miruna (ryby, jaja, gluten), ziemniaki  

z koperkiem, surówka  Colesław. 

Lemoniada 

Jogurt (mleko), 

bakalie (orzechy). 


