
PROPONOWANY JADŁOSPIS MOŻE ULEC  ZMIANIE   

POSIŁKI BĘDĄ DOSTOSOWANE DO ILOŚCI DZIECI 
 

POSIŁKI PONIEDZIAŁEK  15.02.2021 ALERGENY 
ŚNIADANIE Płatki kukurydziane na mleku, bułka wrocławska z 

masłem, serek waniliowy ,dżem wiśniowy         banan 

1,6 

OBIAD Zupa porowa z ziemniakami 
Pulpecik wieprzowy w sosie własnym, makaron 
pełnoziarnisty, ogórek kiszony, kompot porzeczkowy 

1,6,8 

PODWIECZOREK Pieczywo mieszane z  masłem, kiełbasa żywiecka,  
pomidor, herbata z miodem i cytryną 

1,6 

 WTOREK   16.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
Pieczywo mieszane z masłem, parówki z szynki na gorąco, 
keczup Pudliszki dla dzieci kawa Inka              gruszka 

1,6 

OBIAD 
Zupa ogórkowa z ryżem 
Nuggetsy z kurczaka w panierce z sezamem, ziemniaki, 
sałata lodowa z sosem winegrett, kompot truskawkowy 

1,6,8,10 
 

PODWIECZOREK 
Chleb wieloziarnisty z masłem, polędwica sopocka 
papryka kolorowa , sok jabłkowy 100% tłoczony 

1,6 

 ŚRODA  17.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
Śniadanie  - stół szwedzki – pieczywo, masło, wędlina, 
ser żółty, twarożek, miód, dżem truskawkowy, pomidor, 
zielony ogórek, herbata z miodem i cytryną, mix owoców 

1,6 

OBIAD 
Zupa krupnik z kaszą jaglaną 
Ryba miruna w panierce, ziemniaki z koperkiem, surówka 
z białej kapusty z marchewką ,kompot jabłkowy 

1,6,8,2,3 

PODWIECZOREK 
Ciasto drożdżowe z kruszonką 
Sok owocowo-warzywny „Kubuś „ 

1,6 
 

             CZWARTEK   18.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
Pieczywo mieszane z masłem, jajecznica ze szczypiorem , 
pomidorki koktajlowe, herbata z cytryna i miodem  jabłko  

1,6,2 

OBIAD 
Zupa pejzanka z ziemniakami 
Gulasz z wołowiny z warzywami, kasza gryczana, surówka 
z czerwonej kapusty z jabłkiem,  kompot wieloowocowy 

1,6,8 

PODWIECZOREK 
Ryż biały z sosem jogurtowym i jagodami 
 

1,6 

 PIĄTEK   19.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane z masłem, 
szynka Babuni , ogórek zielony             mandarynka 

1,6 

OBIAD 
Zupa –krem z marchewki  
Naleśniki z serem białym i musem truskawkowym 
(dla alergików naleśniki z jabłkiem) lemonaida 

1,6,8 

PODWIECZOREK 
Pieczywo mieszane z masłem, kiełbaski frankfurterki , 
papryka kolorowa, sok Tymbark 100% 

1, 6 

*WODA DO PICIA DOSTĘPNA W KAŻDEJ  GRUPIE   PRZEZ CAŁY DZIEŃ 
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PROPONOWANY JADŁOSPIS MOŻE ULEC  ZMIANIE   

POSIŁKI BĘDĄ DOSTOSOWANE DO ILOŚCI DZIECI 
 

POSIŁKI PONIEDZIAŁEK   22.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
Płatki owsiane na mleku, pieczywo mieszane z masłem, 
ser żółty Gouda, ogórek zielony       jabłko 

1,6 
 

OBIAD 
Zupa - żurek z jajkiem 
Risotto z kurczakiem ,warzywami i papryką 
lemoniada cytrynowa 

 
1,6,8 

PODWIECZOREK 
Racuchy drożdżowe z rodzynkami, herbata malinowa 
 

1,6 

 WTOREK     23.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
Pieczywo mieszane z masłem, szynka Wierzejska, 
papryka herbata z miodem i cytryną       banan          

1,6 

OBIAD 
Rosół z makaronem 
Kiełbaski rumuńskie, ziemniaki z koperkiem, fasolka 
szparagowa z masłem i bułeczką  kompot wieloowocowy           

1,6,8 
 

PODWIECZOREK 
 Kasza manna na mleku z sokiem  malinowym 
(dla dzieci z alergią kisiel ) Chrupki kukurydziane 

1,6 

 ŚRODA   24.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
Pieczywo mieszane z masłem, polędwica sopocka, 
papryka kolorowa ,herbata owocowa        mandarynka 

1,6 

OBIAD 
Zupa wiosenna z natka pietruszki 
Pierogi z mięsem wołowym z prażoną cebulką,  
surówka z marchewki z jabłkiem,  kompot wiśniowy 

1,6,8 

PODWIECZOREK 
Koktajl na bazie jogurtu greckiego z brzoskwiniami 
Ciasteczka biszkopty 

1,6 
 

 CZWARTEK  25.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
 Pieczywo mieszane z masłem, parówki z cielęciny na 
gorąco, keczup Pudliszki ,kawa Inka        mandarynka 

1,6 

OBIAD 

Zupa kalafiorowa 
Schab pieczony w sosie z morelami, kasza kus kus, 
surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą kompot 
wieloowocowy 

1,6,8 

PODWIECZOREK 
Pieczywo z masłem, pasta z serka topionego i łososia, 
ogórek zielony Herbata z miodem i cytryną 

1,6,3 

 PIĄTEK   26.02.2021 ALERGENY 

ŚNIADANIE 
Płatki jaglane  na mleku, pieczywo z masłem, 
polędwica drobiowa, rzodkiewka, ogórek zielony  banan                  

1,6 

OBIAD 
Zupa zacierkowa 
Kotlet z jajek , ziemniaki z koperkiem, surówka z kiszonej 
kapusty z marchewką kompot z czarnej  porzeczki 

1,2,6,8 

PODWIECZOREK 
Pieczywo mieszane z masłem, kiełbasa żywiecka, 
pomidor , herbata z miodem i cytryną 

1,6 

                                                                       


