
 

 

 

                                   JADŁOSPIS OD DNIA: 30.09 DO 11.10.2019. 

W godz.: 1030 - 1100 dzieciom podawana  jest herbata.   

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7 Data: poniedziałek: 30.09.2019.  Alergeny:.7,1.A,9,15,3 Podwieczorek Alergeny:  

Śniadanie: 

Chleb baltonowski,7 zbóż, kawiorek, masło ,wątrobianka, 

pomidor , ser żółty, sałata ,   kakao  

Śniadanie drugie : Sok Kubuś  

 Obiad:  

Ulubione Danie Astérixa !!! 

(Pieczeń duszona w sosie w towarzystwie francuskich 

kluseczek , zasmażana kapusta ,  bukiet warzyw na parze  ) 

sok owocowy   

  
Śliwka  

Herbata z cytryną  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,3 Data: wtorek :01.10.2019.  Alergeny: 15,1.A,7,3 Podwieczorek Alergeny:  

 

Śniadanie: 

Chleb baltonowski , 7 zbóż , kawiorek, masło, parówka 

dziecięca , ketchup , ogórek zielony, jajko gotowane ,  kawa 

mleczna  

Śniadanie drugie : Jabłko  

Obiad: 
 Mój Buraku, mój czerwony  (Barszcz czerwony z makaronem ) 

Naleśniki z serem  , lemoniada cytrynowa 

 
Deser owocowy 

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7, Data: środa: 02.10.2019. Alergeny: 15,3,1.A Podwieczorek Alergeny: 7,1A.B 

Śniadanie: 

Chleb baltonowski, 7 zbóż , kawiorek, masło, płatki owsiane 

na mleku , powidła , herbata  

Śniadanie drugie : Śliwka  

Obiad: 

Witaminowa Bomba (Zupa warzywna ) 

Klopsik i inne zjawiska pogodowe ! 

(Sznycel mielony z cebulką , duszone ziemniaki, fasolka 

szparagowa na parze ) sok owocowy 

  

Chrupki kukurydziane 
marchewka  , herbata z cytryną 

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,3,6,4 Data: czwartek: 03.10.2019. Alergeny:15,1.A,7,3 Podwieczorek Alergeny: 7 

 

Śniadanie: 

Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło 

pasta z makreli , szynka dębowa, kawa mleczna  

Śniadanie drugie : Banan 

Obiad: 

Na straganie w dzień targowy  

(Zupa z fasolki szparagowej )  

Danie Super Bohatera  

( Gulasz  wieprzowy   , kaszą pęczak,  baraczki tarte ) 

sok owocowy 

 

Kisiel owocowy  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7, Data: piątek: 04.10.2019. Alergeny:7,4,1.A Podwieczorek Alergeny: 7 

Śniadanie:  
Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło, płatki 

kukurydziane , pasztet, rzodkiewka  herbata z cytryną  

Śniadanie drugie : Soczek 100% 

Obiad: 
 Mam tę moc ! Krainy Lodu  ( Krem kalafiorowy z koperkiem  ) 

Obiadek Morskiego Pirata  

(Nuggetsy rybne ze serem , duszone ziemniaki, surówka z 

białej kapusty z marchewką i kukurydzą) sok owocowy 

 

 

Serek owocowy  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6  Data:  poniedziałek: 07.10. 2019. 

         

Alergeny: 7,3,15 Podwieczorek Alergeny: 

7,1.A 

Śniadanie: 

Chleb baltonowski,7 zbóż, kawiorek, masło, ser z almette, 

polędwica sopocka, sałata , papryka , kawa mleczna  

Śniadanie drugie : Gruszka  

 Obiad: 

Żur żeniaty !!! ( Żurek z kiełbasą zwyczajną i ziemniakami ) 

Risotto z warzywami , sok owocowy  

   

Rogal mleczny , dżem , 

herbata z cytryną  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,3 

 

Data: wtorek: 08.10.2019. Alergeny: 7,15,1.A 

 

Podwieczorek Alergeny: 7 

 

Śniadanie:  

 Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło, pasta jajeczna 

ze szczypiorkiem , krakowska podsuszana , kakao  

Śniadanie drugie : Sok Kubuś  

Obiad:    

 Grzybobranie !!! (Zupa pieczarkowa z zacierką  ) 

Pieczone udko z kurczaka  , duszone ziemniaki, sałata z 

winegretem,  sok owocowy 

 

    Koktajl truskawkowy  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7, Data: środa: 09.10.2019. Alergeny: 1A,7,3 Podwieczorek Alergeny:. 

1.A.B 

Śniadanie: 

Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło, frankfuterki, 

ketchup, rzodkiewka   , ser żółty   , kawa mleczna  

Śniadanie drugie : Chrupki kukurydziane z marchewką 

Obiad:  

 Zupa Czerwonego Kapturka  

(Zupa pomidorowa na mięsie z lanymi kluskami i zieleniną) 

 Poznańska pyra !!! ( Ziemniaki z gzikiem, zielony ogórek ) 

sok owocowy  

 

Ciastka z cukrem , herbata z 

cytryną  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6, Data: czwartek: 10.10.2019. Alergeny: 

4,7,15 

Podwieczorek Alergeny:  

1.A.B 

Śniadanie : Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło, 

zupa mleczna , szynka konserwowa , herbata  

 Śniadanie drugie : Jabłko  

Obiad:  

Świeżakowa  Zupa (Zupa z świeżych jarzyn) 

Obiad Morskiego Pirata (Warzywa duszone w towarzystwie 

rybki ,sos koperkowy, sałatka z ogórkiem kwaszonym i 

papryką ,  duszone ziemniaki )  sok owocowy 

 

Sok Kubuś , podpłomyki  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,7,13 Data: piątek: 11.10.2019 Alergeny: 15,1A,7 Podwieczorek Alergeny:  

7,1A,8  

Śniadanie : Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło,  

Pasta twarogowa z rzodkiewką , dżem  , kakao  

Śniadanie drugie : Soczek 100 % 

Obiad: 
Kartofelku, kartofelku !!! (Zupa ziemniaczana  ) 

Łazanki z kapustą kwaszoną , lemoniada cytrynowa  

 

Wafle Grześki w czekoladzie 

Herbata z cytryną  

 

 

                                                              …………………………….       …………………………………………..      ………………………………………….. 

                                                                  Podpis intendenta                                Podpis kucharki                                 Podpis dyrektora                                                             

   

PRZEDSZKOLE 

W  STĘSZEWIE 

Przedszkole zastrzega 

sobie prawo do 

wprowadzania zmian w 

jadłospisie. 
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