
 

 

 

  *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 

13.03.2023 

Pieczywo mieszane, (gluten)  

z masłem (mleko),  serem żółtym 

(mleko), sałatą, pomidorem ze 

szczypiorkiem, kakao (mleko),  

 

II śniadanie 

Mleko (mleko), paluszki z ogórka 

zielonego/woda mineralna 

 

Zupa brokułowa  z jarzynami zabielana 

śmietaną (mleko, seler),  na mięsie 

drobiowym. 

Ryż z tartym jabłkiem pod pierzynką 

z masełka i cynamonu (mleko). 

Kompot wieloowocowy 

 

 Kajzerki, ( gluten)  

 z masłem  szynką 

drobiową, 

i ogórkiem 

kiszonym, herbata  

z cytryną. 

Wtorek 

14.03.2023 

 

 

Pieczywo mieszane, (gluten)  

 z masłem, miodem (mleko), zupa 

mleczna  (mleko) z płatkami, ogórek, 

herbata z cytryną. 

 

II śniadanie: 

Herbata z owocowa, gruszka/ woda 

mineralna 

 

 

 

Zupa wiosenna z ryżem, jarzynami (seler), 

na mięsie drobiowym. 

Kotleciki drobiowe (gluten, jaja), ziemniaki 

z koperkiem, mizeria  na jogurcie 

naturalnym (mleko) 

Lemoniada. 

Ciasteczka 

półfrancuskie  

(gluten)herbata 

 z cytryną, jabłko. 

 

Środa 

15.03.2023 

Pieczywo mieszane,  

 (gluten) z masłem (mleko) kiełbaski 

na ciepło, kolorowa papryka, kiszony 

ogórek, herbata 

 z cytryną. 

 

II śniadanie: 

Napój mleczny (mleko) jabłko 

/woda mineralna 

  Zupa z kalarepy  z ziemniakami jarzynami 

(mleko, seler)  
na mięsie drobiowym.  

Spaghetti z makaronem wieloziarnistym 

(gluten)  z mięsnym sosem bolognese 

 z pomidorami i czerwoną papryką. 

Lemoniada  

Koktajl  bananowy 

na maślance 

(mleko), biszkopty 

(gluten). 

 

Czwartek 

16.03.2023 

Pieczywo mieszane, (gluten)  

 z masłem, miodem (mleko), zupa 

mleczna  (mleko) z płatkami, 

rzodkiewka, sałata zielona, 

herbata z cytryną  

 

II śniadanie 

Herbata z cytryną, pałeczki 

 z marchewki do chrupania /woda 

mineralna 

Zupa koperkowa z ziemniakami, jarzynami 

(seler), na mięsie drobiowym. 

Kluski na parze (gluten) z sosem 

brzoskwiniowym 

Kompot wieloowocowy. 

Bajgle 

ziemniaczane  

z masłem (gluten, 

mleko) mleko 

(mleko). 

Piątek 

17.03.2023 

Pieczywo mieszane, (gluten) z masłem 

(mleko),pasta z twarożku ze 

szczypiorkiem (jaja) herbata z cytryną. 

. 

II śniadanie: 

Lemoniada,  mandarynka /woda 

mineralna 

Zupa pomidorowa z makaronem (gluten), 

jarzynami  na mięsie drobiowym. 

  Kotleciki rybne (jaja, ryby, gluten), 

ziemniaki z koperkiem, surówka z kiszonej 

kapusty i marchewki. 

Kompot wieloowocowy. 

Serek (mleko), 

ciasteczka owsiane 

(gluten)  


