
 JADŁOSPIS OD DNIA 18.11.2019 DO 22.11.2019 
DNI TYGODNIA. ŚNIADANIE OBIAD  PODWIECZOREK 

PONIEDZIAŁEK 

18.11.2019 

 

 

Bułeczka z masłem, 

szyneczka drobiowa,  

papryka czerwona, 

sałata zielona, kawa 

inka na mleku, 

herbata z cytryną. 

Zupa jarzynowa  

z ziemniakami 

i mięskiem, racuszki 

drożdżowe z musem 

owocowym, kompot  

z czarnej porzeczki. 

Baton z pasztetem 

drobiowym * dżemem 

i pomidorkiem na 

talerzyku, herbata 

owocowa. 

WTOREK 

19.11.2019 

 

Chlebek orkiszowy  

z masłem, pasta  

z awokado i jajka 

(wyrób własny), zupa 

mleczna z płatkami 

kukurydzianymi, 

herbatka. 

Zupa ogórkowa  

z ziemniakami, 

jarzyną,  natką 

pietruszki, ryż na 

sypko, potrawka 

drobiowa  

z marchewką  

i groszkiem , kompot 

wieloowocowy. 

Wafle andruty,  

gruszka i jabłuszko  

na talerzyku, herbatka 

owocowa. 

 

(chlebek z masłem) 

 

ŚRODA 

20.11.2019 

 

 

Stół szwedzki:  

ser żółty, sałata, 

pomidorki koktajlowe, 

szczypiorek, ogórek 

zielony , chlebek  

z masłem,   

herbata z cytryną. 

Zupa szpinakowa  

z kaszą manną, 

jarzyną, natką 

pietruszki, ziemniaki  

z koperkiem, 

wątróbka drobiowa  

z cebulką, sałatka 

szwedzka, kompot 

truskawkowy. 

Prince polo, chlebek  

z masłem, kiwi 

krojone w cząstki  

na talerzu, jabłuszko, 

herbatka. 

CZWARTEK 

21.11.2019 

 

 

Chlebek razowy  

z masłem, twarożek 

almette, pomidor,  

zupa mleczna  

z grysikiem, herbata  

z cytryną. 

 

 

Zupa ziemniaczana  

z porami, natką 

pietruszki, kasza 

gryczana, pieczeń 

duszona wieprzowa, 

surówka 

wielowarzywna, 

kompot z owoców 

mieszanych. 

Koktajl truskawkowy 

*sok multiwitaminka, 

wafelki ryżowe, 

herbata owocowa. 

PIĄTEK 

22.11.2019 

 

 

Chlebek z masłem, 

szyneczka, sałata, 

ogórek zielony na 

talerzyku, kakao, 

herbata z cytryną. 

Krem pieczarkowy 

z makaronem, 

jarzyną, natką 

pietruszki, ziemniaki  

z koperkiem, paluszki 

rybne, surówka  

z kapusty kiszonej, 

marchewki, cebuli,  

kompot 

wieloowocowy. 

Owoce na talerzu: 

winogron, brzoskwinie 

w cząstki, chałka  

z masłem,  herbatka. 

* Dziecko z dietą.     Nieograniczony dostęp do wody niegazowanej w każdej grupie dzieci - ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku.  o  

zmianie ustawy  o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015r.,poz.35). 
GRUPY ALERGENÓW: 1.gluten, 2.seler, 3.jaja, 4.ryby, 5.orzechy, 6.mleko i jego przetwory, 7.łubin, 8.mięczaki i małże, 9.skorupiaki, 10.gorczyca, 11.nasiona 

sezamu, 12.soja. (POGRUBIONE). Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie. 

 


