
 

  

 

                                   JADŁOSPIS OD DNIA: 25.10 DO 05.11.2021. 

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

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6 Data: poniedziałek: 25.10.2021. Alergeny: 1A,7,3,15 Podwieczorek Alergeny:1A,7 

Śniadanie: 

Chleb baltonowski,7 zbóż, kawiorek, masło , szynka 

dębowa, ser żółty  , sałata,  kiełki brokuła , kakao  

Śniadanie drugie: Słodki Banan  

Obiad: 

Zupa ogórkowa na wywarze mięsnym , zabielana z zieleniną  
Domowe Racuchy z cukrem pudrem , lemoniada  

  

Śliwka , biszkopty 

Herbata z cytryną  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7, Data: wtorek : 26.11.2021. Alergeny: 7,1A,9, Podwieczorek Alergeny: 1A,7 

 

Śniadanie:  
Płatki kukurydziane z mlekiem, chleb baltonowski ,  

7 zbóż, kawiorek, dżem , herbata owocowa 

Śniadanie drugie: Soczki 100% , herbatniki 

Obiad: 

To co najbardziej lubią tygryski !!! 
Mięsko w sosie słodko – kwaśnym  z warzywami  , ryz , bukiet 

warzyw gotowanych na parze. , Sok  

 
Chrupiące Jabłko,  

herbata z cytryną 

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7, Data: środa: 27.10.2021. Alergeny: 1A,7,15 Podwieczorek Alergeny:1A,7 

Śniadanie: 

Chleb baltonowski, 7 zbóż , kawiorek, masło, parówka 

dziecięca, ketchup , ser almette  , sałata , kawa mleczna 

Śniadanie drugie: Sok Kubuś 

Obiad: 
Zupa Czerwonego Kapturka  
(Zupa pomidorowa na wywarze mięsnym  z zacierką i  zieleniną)  

Jajecznica ze szczypiorkiem  na maśle, duszone ziemniaki , 

mizeria z ogórków z koperkiem w sosie jogurtowym , Sok  

  

Wafle ryzowe , marchewka  

herbata z cytryną 
  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,3,6 Data: czwartek: 28.10.2021. Alergeny: 1A,7,15 Podwieczorek Alergeny:  
 

Śniadanie: 

Chleb baltonowski , 7 zbóż , kawiorek, masło, schab z 

przyprawami, pomidor, twarożek ziarnisty ze 

szczypiorkiem, kakao   

Śniadanie drugie: Chrupiące Jabłko 

Obiad: 
Na straganie w dzień targowy (Krem wielowarzywny z zieleniną  ) 

Łazanki  
(Makaron pełnoziarnisty z kapustą i mięskiem ) lemoniada 

cytrynowo – miętowa  

 

         

       Budyń z truskawkami 

 

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,3,6 Data: piątek: 29.10.2021. Alergeny: 15,3,1A,4 Podwieczorek Alergeny: 1A,7,8 

Śniadanie:  

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

,kiełki brokuła , sałata ,  krakowska podsuszana , kakao   

Śniadanie drugie: Chrupiąca Gruszka  

Obiad:  
Grzybobranie !!!  (Zupa pieczarkowa na wywarze warzywnym ) 

Obiadek Morskiego Pirata  
(Rybka z piekarnika , duszone ziemniaki,  kalafior na parze  ) Sok  

 

     Grześki bez czekolady  

Herbat z cytryną   

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7, 

 

Data: wtorek: 02.11.2021. Alergeny: 1A,7,15 

 

Podwieczorek Alergeny:1A,7  

 

Śniadanie:  

Mini makaron na mleku z suszonymi owocami , chleb 

baltonowski , 7 zbóż, kawiorek, dżem , herbata owocowa 

Śniadanie drugie: Soczek 100%, chrupki kukurydziane  

Obiad:    

 Filet z kurczaka po parysku , duszone ziemniaki , brokuł na 

parze , surówka colesław z kapusty pekińskiej  , Sok  

 

Ciastka z cukrem 

herbata z cytryną  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,4,6 Data: środa: 03.11.2021. Alergeny: 1A,7,15 Podwieczorek Alergeny: 1A,7  

 

Śniadanie:  

Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło, frankfurterki 

pieczone  , ketchup, sałata, ser żółty , ogórek zielony , kakao  

Śniadanie drugie: Słodki banan 

Obiad: 

Zupa dzielnego Zucha (Krupnik na mięsie z kaszą wiejską ) 

Pancakes ( placki z jabłkami  ) lemoniada cytrynowa 

 

Podpłomyki z marchewką , 
herbata z cytryną 

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6,15 Data: czwartek: 04.11.2021. Alergeny: 1A,7,3,15 

 

Podwieczorek Alergeny: 

1A,7 
 

Śniadanie :  

Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło, pasztecik , ser 

almette , kolorowa papryka  , kawa mleczna  

Śniadanie drugie: Chrupiąca Gruszka  

Obiad: 

Mój Buraku, mój czerwony ( Barszcz z makaronem ) 

Kaszotto z warzywami i mięskiem , Sok  

 

 

Kisiel owocowy , 

 keks z jogurtu naturalnego ,  

wiórki czekoladowe 

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,7.3. Data: piątek: 05.11.2021. Alergeny: 15,3,1A,4 Podwieczorek Alergeny:  

Śniadanie :  
Owsianka z żurawiną i cynamonem  , chleb baltonowski, 7 zbóż, 
kawiorek, masło, powidła śliwkowe  , herbata owocowa  

Śniadanie drugie: Sok Kubuś 

Obiad: 

Obiadek Morskiego Pirata  
(Paluszki rybne z fileta pieczone , duszone ziemniaki , buraki 

tarte , kalafior na parze )  Sok 

 

           Chrupiące Jabłko, 

          herbata z cytryną  

 

 

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

                                                                  Podpis intendenta                                Podpis kucharki                                 Podpis dyrektora                                                             

   

PRZEDSZKOLE 

W  STĘSZEWIE 

Przedszkole zastrzega 

sobie prawo do 

wprowadzania zmian w 

jadłospisie. 


