
 

 

                                                               Kucharka: 

                                                                                                  Intendentka: 

JADŁOSPIS  ŻYWIENIOWY 

  dla grup przedszkolnych 

 

                      

Data 

 

Śniadanie dla grup 

przedszkolnych   

5 i 6-latków na 5, 9, 10 

godzin 

Obiad dla grup przedszkolnych   

5 i 6-latków na 5,  9, 10 godzin 

Podwieczorek dla  5 i 

6-latów na 9 i 10 

godzin 

Zmiany 

21.06.2021r.   

Poniedziałek 

Chleb mieszany  z  

masłem,  kiełbasą 

krakowską, rzodkiewką, 

szczypiorkiem, kakao,                                          

Zawiera alergeny: 

gluten,          mleko i 

produkty pochodne, 

parówka  zawiera białko 

sojowe        

Zupa pomidorowa  na kurczaku z 

ryżem.                                        

Zawiera alergeny: gluten,   mleko 

i produkty pochodne,                                                               

Pierogi ruskie z masłem,  kompot 

owocowy.           

Zawiera alergeny: gluten,   mleko 

i produkty pochodne, gluten, jaja,                

Sok Kubuś mus,                                       

Zawiera alergeny:                                                                               

------------------------ 

 

22.06.2021r.   

Wtorek 

Chleb wiejski   z  

masłem, makrelą w 

pomidorach, papryką 

świeżą, szczypiorkiem, 

kawa zbożowa z mlekiem                                         

Zawiera alergeny: 

gluten,          mleko i 

produkty pochodne, ryba,         

Zupa grochowa z makaronem 

zacierką.                                        

Zawiera alergeny: gluten,   mleko 

i produkty pochodne,                                                

Krokiety z kapustą i pieczarkami,    

kompot owocowy.           

Zawiera alergeny: gluten,   mleko 

i produkty pochodne,  jaja,              

Banany,                                        

Zawiera alergeny:                    

------------------------- 

 

23.06.2021r.   

Środa 

Zupa mleczna z płatkami 

kukurydzianymi,  bułka z 

masłem i miodem, 

herbata,                                          

Zawiera alergeny: 

gluten,          mleko i 

produkty pochodne,   

Zupa makaronowa na kurczaku.                                              

Zawiera alergeny: gluten,  mleko i 

produkty pochodne,                                                     

Gulasz z karkówki, ziemniaki, 

ogórek kiszony, kompot 

owocowy.           

Zawiera alergeny:  gluten, mleko i 

produkty pochodne,    

Cripsy jabłkowe,                                                                   

Zawiera alergeny:                    

---------------------- 

 

24.06.2021r.   

Czwartek 

Chleb mieszany  z 

masłem, parówka z 

ketchupem, kawa 

zbożowa z mlekiem,                                            

Zawiera alergeny: 

gluten,          mleko i 

produkty pochodne, 

parówka zawiera białko 

sojowe,   

Zupa jarzynowa  na kurczaku z    

ziemniakami.                                             

Zawiera alergeny:  mleko i 

produkty pochodne,                                                    

Ryż na mleku,  bita śmietana z 

truskawkami, kompot owocowy.           

Zawiera alergeny:  gluten, mleko i 

produkty pochodne,    

Sok Kubuś Play,                                                                   

Zawiera alergeny:                    

-----------------------  

 

25.06.2021r.   

Piątek 

Chleb wiejski  z masłem, 

serkiem śmietankowym,  

pomidorem, 

szczypiorkiem,  kakao,                                          

Zawiera alergeny: 

gluten,          mleko i 

produkty pochodne,   

Zupa kalafiorowa na kurczaku   z 

ryżem.                                             

Zawiera alergeny:  mleko i 

produkty pochodne,                                               

Paluszki rybne,  ziemniaki,  

surówka z marchwi i jabłek,  

kompot owocowy .           

Zawiera alergeny: gluten,  mleko i 

produkty  pochodne,  jaja, ryba,  

Nektarynki,                      

Zawiera alergeny:                   

---------------------- 

 

 


