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  Alergeny:1-zboża zawierające gluten;2-skorupiaki i produkty pochodne;3-jaja i produkty pochodne;4-ryby i produkty pochodne;5-orzeszki ziemne(arachidowe)i produkty pochodne;6-soja 

  i produkty pochodne;7-mleko i produkty pochodne;8-orzeczhy,9-seler i produkty pochodne;10-gorczyca i produkty pochodne;11-nasiona sezamu i produkty pochodne;12- dwutlenek siarki  

  i siarczyny;13-łubin i produkty pochodne;14-mięczaki i produkty pochodne; BM- bez mleczna 

Jadłospis może ulec zmianie! 

Sporządziły: K.Wojtczak, A.Rocho, A. Loda 

 

 I ŚNIADANIE ZUPA/OWOC II DANIE PODWIECZOREK 
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Płatki jęczmienne na mleku(1,7)/ gr.I 

płatki jęczmienne na napoju owsianym, 

pieczywo mieszane z masłem (1,7), 

pasta twarogowa z pomidorami i 

bazylią(7) wyrób własny, ogórek, 

rzodkiewka, herbata porzeczkowa 

Żurek z ziemniakami i jajkiem 

(1,3,7,9)/ gr.I zupa jarzynowa 

Borówki/ gr.1 mus jabłkowo- 

bananowy 

Jeżyki z cukinią i marchewką w sosie 

własnym (1,3), ziemniaki z koprem, 

bukiet warzyw gotowanych, kompot 

truskawkowo-agrestowy 

Pizza dla dzieci (1)- wyrób 

własny 

Gr.1 koktajl owocowy z 

biszkoptami- wyrób własny 

(1) 
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Kawa zbożowa na mleku(1,7)/ gr.I 

kaszka kukurydziana na napoju 

migdałowym, pieczywo mieszane z 

masłem(1,7), szynka pieczona –wyrób 

własny, pomidor, sałata, herbata melisa 

Rosół z makaronem (1,9) 

Melon, jabłko 

Potrawka z indyka (9), ryż, surówka z 

wielowarzywna, kompot śliwkowy 

Jogurt bananowo- wiśniowy 

(7) wyrób własny, ciastka 

zbożówe/ Gr.I i BM-koktajl 

bananowy na napoju 

migdałowym z biszkoptami 

Ciasteczka zbożowe 
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Płatki żytnie na mleku (1,7)/gr.I płatki 

jęczmienne na napoju owsianym, 

pieczywo mieszane z masłem (1,7), 

paprykarz (4,9)wyrób własny, ogórek 

kiszony, herbata jagodowa 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami 

(7,9) 

Marchew, kalarepa, jabłka 

Gulasz wieprzowy, ziemniaki  puree, 

sałatka z buraczków, kompot agrestowy 

Kisiel wiśniowy wyrób 

własny, podpłomyki/ gr.I 

chrupki kukurydziane 
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Kakao na mleku (7)/gr.I kaszka manna 

na napoju migdałowym, pieczywo 

mieszane z masłem (1,7), hummus z 

ciecierzycy-wyrób własny, pomidor, 

szczypior, herbata rumiankowa 

Kapuśniak z białej kapusty (9) 

Winogrono, gruszka 

Gr.1 zupa wiosenna(9), mus 

babanowy 

Pierogi ruskie (1,7) wyrób własny, 

marchew z groszkiem/ gr.1 puree z 

ziemniaków i bukietu warzyw, kompot 

wieloowocowy 

Kaszka owsiana z musem 

wiśni(1,7) /gr.I kaszka 

owsiana na napoju 

migdałowym 
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Płatki orkiszowe na mleku (1,7)/gr.I 

płatki orkiszowe na napoju owsianym, 

bułka paryska z masłem (1,7), pasta  

jajeczna z ziołami (4) wyrób własny, 

ogórek, herbata malinowa 

Krem z dyni i marchwi z 

grzankami (1,7,9) 

Banan, jabłko/ gr.1 mus z banana 

i jabłka 

Paluszki rybne (1,3,4), ziemniaki puree, 

sałatka z pomidorów 

Kompot wieloowocowy 

Muffinki zbożowe (1,3) 

wyrób własny, mleko na 

ciepło (7) 



 


