
                                                  JADŁOSPIS PRZEDSZKOLAKA 

Od 06.07.2020r.  do 17.07.2020r. 

Codziennie zapewniamy dzieciom wodę niegazowaną do picia. 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

PONIEDZIAŁEK 

06.07.20 r. 

Bułka kajzerka z masłem,  

twarożek z brzoskwinią (1,4) 
kakao (4) truskawki 

Zupa grysikowa (1,6) kluski śląskie, 

filet z kurczaka w sosie, warzywa na 

patelnie  (1,4,2)  Kompot truskawkowy 

Galaretka owocowa, ciastka 

herbatniki  (1, 4) 
 

WTOREK 

07.07.20 r. 
Chleb z masłem, sałatka zielona, 

kiełbasa drobiowa, pomidor (1,4)   

kawa 

Zupa krupnik (1,6,4,2)  ziemniaki, 

kotlet mielony buraczki czerwone 

( 1,4,2)   Kompot wiśniowy 

Danon Actimel 
wafle zbożowo ryżowe 

( 1,4,2) 

ŚRODA 

08.07.20 r. 
Płatki ryżowe z mlekiem, 

bułka maślana z masłem, 

dżem truskawkowy  (1,4,2)    

arbuz 

Zupa kalafiorowa z makaronem 

(1,6,2,4)  kasza, gulasz z indyka, brokuł 

z wody  ( 1,4)  sok jabłkowy 

Drożdżówka z serem, 

kakao  (1,4,2) 
herbata miętowa 

CZWARTEK 

09.07.20 r. 
Weka z masłem, jajko, 

rzodkiewka  (1,4,2)   

kawa 

Zupa pomidorowa z ryżem (1,6,4)  

ziemniaki, ryba smażona, surówka z 

kapusty kiszonej  (1,4,2)   Kompot 

wiśniowy 

Kisiel truskawkowy 
ciastka w czekoladzie 

(1,4,2) 

PIĄTEK 

10.07.20 r. 
Pieczywo mieszane z masłem, 

szynka wieprzowa, ogórek 

zielony (1,4)  kawa 

Zupa koperkowa z ziemniakami 

(1,6,4)  kluski na parze z 

marmoladą, masłem  (1,4,2)   

Kompot śliwka- aronia 

Weka z masłem, serek 

topiony, rzodkiewka  (1,4)                  
herbata z cytryną 

PONIEDZIAŁEK 

13.07.20 r. 
 Weka  z masłem, sałatka zielona, 

filet z indyka pieczony, pomidor  

(1,4)  kawa 

Barszcz czerwony z ziemniakami 

(1,4,6)  pierogi z serem białym z 

masłem, cukrem (1,4,2) Kompot jabłko 

malina 

Weka z masłem, pasztet 

drobiowy (1,4)                  
herbata z cytryną 

WTOREK 

14.07.20 r. 

Bułka z masłem, miód 

prawdziwy  (1,4)  kakao, jabłko 
Zupa grzybowa z tartym ciastem 

(1,6,4,2) ziemniaki, kotlet drobiowy, 

mizeria z jogurtem (1,4,2) kompot 

truskawkowy 

Deser mleczny (4) 
ciastka andruty 

ŚRODA 

15.07.20 r. 
Chleb z masłem, kiełbasa na 

gorąco,  ketchup (1,4)  kawa 
banan 
 

Rosół z makaronem (1,6,2 ) ziemniaki, 

kurczak w potrawce, sałatka z kapusty 

czerwonej  ( 1,4 )  Kompot wiśniowy 

Koktajl banan truskawka 

chrupki kukurydziane  (1,4) 
 

 

CZWARTEK 

16.07.20 r. 
Pieczywo mieszane z masłem, 

ser żółty, papryka, kawa  (1,4) 

winogron 

Zupa grysikowa  (1,6,2) ziemniaki, 

pulpety wieprzowe w sosie, ogórek 

kiszony   (1,4,2) soczek 

Kołacz drożdżowy z kakao, 

owocami  (1,4,2) 

herbata malinowa 

PIĄTEK 

17.07.20 r. 
Płatki nestlle z mlekiem, rogal  z 

masłem, dżem jagodowy (1,4) 

gruszka 

Zupa ogórkowa z ryżem  (4,6,1)  

ziemniaki, ryba smażona, marchewka z 

jabłkiem  (4) Kompot śliwkowy 

 Babka piaskowa (1,2,4) 
sok Kubuś 

Substancje lub produkty powodujące alergie. 
1.zboża zawierające gluten(orkisz, pszenica, żyto, jęczmień, owies) 

2.jaja i produkty pochodne        5. orzechy                                                  7.gorczyca i produkty pochodne                

3.soja i produkty pochodne       6 . seler i produkty pochodne                   8. nasiona sezamu i produkty pochodne       

4.mleko i produkty pochodne 

 


