
                              JADŁOSPIS PRZEDSZKOLNY  28.03 - 01.04.2022

DZIEŃ         ŚNIADANIE                                                                            
20-25% energii

II ŚNIADANIE                                         10- 
15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Rosół z makaronem (pszenica, jaja, seler)(250ml)

Ryż zapiekany z warzywami i z mięsem wieprzowym (mleko, 
seler)(250g) 

Herbata z cytryną (250 ml) Napój pomarańczowy(200 ml)

Kapuśniak ze słodkiej kapusty z ziemniakami (seler)(250ml)

Filet drobiowy w orzechowej panierce (pszenica, orzechy)(60g) 
ziemniaki z koperkiem (130g) surówka z ogórka kiszonego (60g) Gruszka (ok.100 g)

            

Herbata zielona (250 ml) Napój pomarańczowo-jabłkowy  (200 ml)

Zupa grochowa z ziemniakami(seler)(250ml)

Pulpety w sosie koperkowym (pszenica, jaja)(70g) z kaszą 
jęczmienną (jęczmień)(130g) surówka z białej kapusty (50g)

Herbata wieloowocowa (250ml) Kompot wiśniowy(200 ml) 

Drobiowy krem warzywny (mleko, seler)(250ml)

 Naleśniki z prażonym jabłkiem z polewą waniliową(pszenica, 
jaja, mleko)(250g) 

Pomarańcza 1/2 szt.

Herbata  ziołowa(250 ml) Woda źródlana z cytryną (200 ml)

Barszcz ukraiński (seler)(250ml)

Jajko sadzone(jaja)(60g) ziemniaczki (130g) warzywa na parze 
(60g) 

Podpłomyk 2 szt. (pszenica)

Herbata imbirowa z miodem (250 ml) Kompot wieloowocowy  (200 ml)

Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011                                                          

Wszystkie produkty mięsne i  drobiowe przygotowywane są w piecu konwekcyjnym.
Do każdej zupy dodawana jest zielenina : natka pietruszki i koperek.

Ziarna dyni i słonecznika mogą zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu.

                             „SmaczneGo „ Elżbieta Witczak ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław tel. 574 568 538

Płatki kukurydziane z mlekiem (mleko)(200ml) Pasztet 
wieprzowo-drobiowy - wyrób własny (20g) ogórek (10g) 

papryka (10g) szczypiorek (5g) chleb wieloziarnisty 
(pszenica, żyto, orkisz)(50g) masło(mleko)(5g)

Jogurt truskawkowy (mleko)(150g) 
Biszkopty 2 szt. (pszenica, 

jaja) 1/2 jabłka

Ser żółty (mleko)(20g) pieczywo pszenne i 
wieloziarniste (pszenica, żyto, orkisz)(50g) z masłem 
(mleko) (5g) pomidor (20g) sałata (5g) powidła (10g) 

 Pieczywo  pszenno żytnie (pszenica, żyto)(50g) masło 
(mleko)(5g)

pasta jajeczna(jaja)(15g) pasta z wędzonej makreli 
(mleko, ryba)(15g) pomidor (20g) ogórek kiszony (15g) 
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Chleb ze słonecznikiem (pszenica, żyto)(50g)
masło (mleko)(5g) wędlina drobiowa (20g) pomidor 

(20g) papryka (10g) szczypiorek (5g)
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Pieczywo żytnie (pszenica, żyto)(50g) masło 
(mleko)(5g)

twarożek (mleko) (20g) ogórek (20g) dżem(10g)

Budyń waniliowy z polewą owocową 
(mleko)(150g)                                                                        

Chałka z miodem (mleko, pszenica, 
jaja)(80g)

Jabłko 1 szt.

Wafle ryżowe z pastą serową 
(mleko)(80g) gryzak z marchewki 

(15g)
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 Banan (ok.80g)
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