
 

  

 

                                    JADŁOSPIS OD DNIA: 26.09 DO 07.10.2022. 

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

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6 Data: poniedziałek: 26.09.2022. Alergeny: 1A,3,7,14, Podwieczorek Alergeny: 1A,7 

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

, sałata, ser żółty , kawa mleczna   

Śniadanie drugie: Słodki Banan 

Obiad: 

Ogórek, Zielony ma garniturek ( Zupa ogórkowa zabielana z 

koperkiem  ) 

Pączusie!!! (Racuchy drożdżowe z cukrem pudrem ) lemoniada  

 

Smoothie owocowe ,  

chrupki kukurydziane  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6 Data: wtorek: 27.09.2022. Alergeny: 14,7,1A, Podwieczorek Alergeny: 1A,7 

 

Śniadanie: 

Owsianka z suszonymi morelami , chleb baltonowski ,  

7 zbóż, kawiorek, masło, dżem , herbata z cytryną 

Śniadanie drugie:  Sok Kubuś  

Obiad: 

To co najbardziej lubią tygryski !!! 

( Filet z kurczaka po parysku  , duszone ziemniaki,  marchewka 

mini gotowana  parze , sałatka z ogórka zielonego   )  Sok 

 

 Bułka mleczna z masłem  

Herbata owocowa  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7, Data: środa: 28.09.2022. Alergeny: 1A,B,7,15 Podwieczorek Alergeny: 1A,7 

Śniadanie:  

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

, pasztecik , kiełki brokuła , kakao   

Śniadanie drugie: DZIEŃ JABŁKA 

Obiad: 
Na straganie w dzień targowy (Zupa jarzynowa z natką pietruszki) 

Jaś Fasola  
( Fasolka po Bretońsku , chleb ) Sok 

 

Winogrono , ciastka be- be 

Herbata z cytryną  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6 Data: czwartek: 29.09.2022. Alergeny: 7,1A,9,3 Podwieczorek Alergeny: 1A,7 

 

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

ketchup,  sałata ,  pasta twarogowa , kawa mleczna  

Śniadanie drugie:  Chrupiąca Gruszka  

Obiad: 
Klopsik i inne zjawiska pogodowe ! 
( Sznycel wieprzowy z cebulką w sosie musztardowym , kasza 

jęczmienna , bukiet warzyw gotowany na parze ) Sok  

  

Podpłomyki z dżemem  

Herbata z cytryną 

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,3 Data: piątek: 30.09.2022. Alergeny: 1A,7,3,4,15 Podwieczorek Alergeny: 1A,7, 3 

Śniadanie:  

Chleb baltonowski, 7 zbóż , kawiorek, masło, polędwica 

sopocka , papryka , pasta jajeczna , kakao  

Śniadanie drugie: Soczki 100% , biszkopty 

Obiad:  

Zupa kalafiorowa zabielana z koperkiem  

Obiadek Morskiego Pirata  
Dorsz w panierce tradycyjnej , duszone ziemniaki , sałata w sosie 

winegret , lemoniada cytrynowa  

 

Ciastka kruche z cukrem  

Herbata owocowa   

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6  Data:  poniedziałek: 03.10.2022. 

         

Alergeny: 1A,7,14 Podwieczorek Alergeny: 1A,7,   

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

przyprawami , ser almette , kiełki brokuła , kawa mleczna  

Śniadanie drugie: Soczki 100% , ciasteczka  

Obiad: 

Bomba  Witaminowa ( Krem warzywny na wywarze mięsnym )  

Leniuszki !!! 
Pierogi ze serem i masełkiem , lemoniada cytrynowa  

Chrupki kukurydziane z 

marchewką 

Herbata owocowa 

  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7, 

 

Data: wtorek: 04.10.2022. Alergeny: 14,7,1A 

 

Podwieczorek Alergeny: 1A,7 

 

Śniadanie:  

Płatki pełne ziarno z  mlekiem , chleb baltonowski ,  

7 zbóż, kawiorek, masło, powidła śliwkowe ,herbata   

Śniadanie drugie: Chrupiące Jabłko  

Obiad:   

Zupa Czerwonego Kapturka (Zupa pomidorowa z ryżem ) 

Jajko na maśle ze szczypiorkiem , duszone ziemniaki , zielona 

fasolka gotowana , Sok  

 

Wafle ryzowe , śliwka 

Herbata z cytryną  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6 Data: środa: 05.10.2022. Alergeny: 1A,7,3 ,15 Podwieczorek Alergeny: 1A,7 

Śniadanie:  

Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło, 

frankfurterki , ketchup , ser żółty  ,sałata ,  kakao  

Śniadanie drugie:  Chrupiąca Gruszka 

Obiad: 

Danie Super Bohatera !!! 
Gulasz drobiowy z warzywami , pyzy  , ogórek kiszony , Sok 

 

Kisiel owocowy z biszkoptem  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,13,7,6, Data: czwartek: 06.10.2022. Alergeny: 1A,B,15 

 

Podwieczorek Alergeny:  

Śniadanie :  

Chleb baltonowski, 7 zbóż, kawiorek, masło, 

wątrobianka , ser mozzarella , pomidor , kawa mleczna   

Śniadanie drugie: Słodki Banan  

Obiad:  
Kolorowy Rosół z jarzynami  i natką pietruszki  
Schab w białym sosie , ryż , marchewka  gotowana na parze , Sok  

 

Mus owocowo – warzywny  

Śniadanie: Alergeny: 1,A,B,C,7,6 Data: piątek: 07.10.2022. Alergeny: 1A,7,3,4,15 Podwieczorek Alergeny: 1A,7,8  

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

twarogowa , sałata , szynka dębowa , kakao  

Śniadanie drugie: Sok Kubuś 

Obiad: 

Obiadek Morskiego Pirata  
Fileciki  z ryby zapiekany ze serem z piekarnika  , duszone 

ziemniaki , surówka z kapusty kiszonej z marchewką , brokuł 

gotowany na parze , Sok  

   

      Grześki bez czekolady  

Herbata z cytryną  

 

 

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

                                                                  Podpis intendenta                                Podpis kucharki                                 Podpis dyrektora                                                             

   

 

PRZEDSZKOLE 

W  STĘSZEWIE 

 

Przedszkole zastrzega 

sobie prawo do 

wprowadzania zmian w 

jadłospisie. 


