JADŁOSPIS PRZEDSZKOLA OD 4 -15 GRUDNIA 2017r.
Śniadanie
Rozdział energii 25 %
Poniedziałek
4-12-2017

Wtorek
5-12-2017
Środa
6-12-2017

Czwartek
7-12-2017
piątek
8-12-2017

Poniedziałek
11-12-2017

Wtorek
12-12-2017
Środa
13-12-2017

czwartek
14-12-2017
piątek
15-12-2017

Owsianka na mleku, chleb
mieszany z masłem
plasterek wędliny, papryka
Herbata z cytrynką
Płatki ryżowe na mleku
Pieczywo z masłem wędliną
twarożek z czarną porzeczką
herbata, marchewka

Drugie danie + owoc
Rozdział energii 30 %
Makaron ( gluten) świderki
z sosem myśliwskim sałatka
z ogórka kiszonego pomidora
szczypiorku Kompot
wieloowocowy ½ jabłka
Ziemniaki z koperkiem
Pierś indyka panierowana
Surówka z selera pora
Kompot plaster owocu kaki

Kakao , herbata z cytryną
Chleb z masłem
schab duszony- wyrób wł.
drobiowa ogórek, sałata

Pierogi ( gluten mleko jaja)
ruskie z jogurtem
Marchew tarta
z jabłkiem rodzynkami
pestkami dyni Sok owocowy
Zacierka na mleku,
Kasza bulgur (gluten )
chleb orkiszowy z masłem, ser Wołowina w sosie własnym
żółty rzodkiewka szczypiorek
Surówka wielowarzywna
herbata z imbirem
z oliwą z oliwek
herbatka miętowa kiwi
Musli z owocami na mleku
Ziemniaki z koperkiem
Chleb z masłem
Łosoś pieczony
Szynka konserwowa
Surówka z kapusty kiszonej
pomidor , roszponka
kompot jabłkowo – gruszkowy
Herbata ziołowa
herbatka miętowa ½ jabłka
Kakao chleb z masłem,
Ryż mieszany
Pasta z sera żółtego i wędliny Paprykarz z filetem kurczaka
Ze świeżymi ziołami, ogórek Mieszanka warzyw
zielony ½ jabłka Herbata
Kompot wieloowocowy
½ banana
Ryż na mleku chleb z masłem Ziemniaki z koperkiem
Kiełbasa drobiowa, Pomidor Kotlet schabowy Kapusta
natka pietruszki ,herbata
kiszona zasmażana z jabłkiem
mandarynka
herbata z cytryną imbirem
Bułka grahamka
Pasta rybna – wyrób wł.
Sałata ogórek koperek
Herbata miętowa
kalarepka ½ gruszki
Kakao, herbata
chleb razowy
z masłem pasztet drobiowy wyrób wł. pomidorek , papryka
Kakao herbata
Pieczywo z masłem jajecznica
polędwica drobiowa
Ogórek kiszony rukola

Zupa + podwieczorek
Rozdział energii 20 %
Zupa z fasolki szparagowej
( seler mleko) kanapka
z pastą jajeczną z awokado
rukolą
Herbatka malinowa
Kapuśniak ( seler)
Deserek mleczny
Biszkopty ( pszenica)
herbatka
Zupa neapolitańska
( seler, mleko) Kanapka
z wędliną warzywami
Herbatka z cytryną owoc
Zupa dyniowa (seler mleko)
Sałatka jarzynowa ( jaja)
plasterek szynki , pieczywo
Herbatka z cytryną
Krupnik ( seler pszenica )
budyń malinowy
paluchy drożdżowe – wyrób
wł. herbatka /woda
Zupa z brokułu ( seler)
Kanapka z masłem sałatą
wędlina drobiowa
( śladowe ilości soja i
gorczyca) Herbatka z cytryną
Rosół z makaronem ( seler
pszenica) Sałatka owocowa
paluchy drożdżowe – wyrób
wł. herbatka / woda

Naleśniki z serem białym
i polewą truskawkowo –
jogurtową

Zupa grochowa ( seler)
zapiekanka
z wędliną serem keczupem
kompot jabłkowo gruszkowy - wyrób własny
Herbatka z cytryną
½ jabłka
Kasza ( gluten) jęczmienna
Zupa pieczarkowa ( seler
Cielęcina w sosie cytrynowym mleko ) chałka drożdżowa
Marchewka mini z wody
z kremem czekoladowym
Kompot ½ gruszki
Herbatka z cytryną miodem
Ziemniaki puree ( mleko)
Zupa pomidorowa
Kotlet rybny ze szpinakiem
z makaronem ( seler mleko
Surówka z kapusty pekińskiej
pszenica )
Napar mięty z jabłkiem
kasza manna z morelami
imbirem mandarynka
sokiem malinowym
Herbatka /woda

Starszy intendent ZSP-4

Dzieci z nietolerancją pokarmów otrzymują posiłki zamienne.
Zaznaczono alergeny zgodnie z rozporządzenie 1169/2011

