
 
8.05.2023 PONIEDZIAŁEK 
 

9.05.2023. WTOREK 
 

10.05.2023  ŚRODA 
 

11.05.2023 CZWARTEK  
 

12.05.2023 PIĄTEK 
 

pieczywo mieszane,masło p 
schab pieczony, 
pomidor,rzodkiewki, 
kawa biała 

pł.owsiane na mleku, 
pieczywo mieszane,masło, 
pasta z ciecierzycy i susz.pomidorów, 
ogórek kiszony,herbata 

pieczywo mieszane,masło, 
ser żółty, 
papryka,rzodkiewki, 
kakao 

kasza kukurydziana na mleku, 
pieczywo mieszane,masło, 
twarożek owocowy, 
herbata z cytryną 

 ***pieczywo mieszane,masło, 
wędlina,pasta jajeczna, 
papryka,ogórek,rzodkiewki, 
kawa biała 

jabłko,winogrona, 
herbata ziołowa 

 jabłko,banan, 
herbata 

gruszka,jabłko,mł.marchewka, 
herbata ziołowa 

jabłko,kiwi, 
 herbata 

owoce różne, 
herbata owocowa 

barszcz ukraiński, 
pierogi z serem, 
sos truskawkowy, 
kompot 

neapolitanka, 
kotlet schabowy, 
marchewka pieczona, 
ziemniaki got. 
kompot 
 

zupa ogórkowa ziemniakami, 
potrawka dr., 
surówka z czerwonej kisz.kapusty, 
ryż got., 
kompot 

zupa zacierkowa, 
rumsztyk, 
sałatka z ogórka kiszonego, 
ziemniaki got., 
kompot 

zupa pomidorowa z makaronem, 
kotlet z ryby, 
surówka z młodej kapusty, 
ziemniaki got., 
kompot 

kanapka z wędliną i warzywami, 
herbata owocowa 

galaretka owocowa z kremem 
kokosowym 

muffinki(wypiek własny), 
 herbata owocowa 

pieczywo razowe z dżemem b/c, 
napój czekoladowy 

serek owocowy 

*gluten,mleko,seler,jajko,gorczyca *gluten,mleko,seler,jajko, 
 

*gluten,mleko,seler,jajko, 
 

*gluten,mleko ,seler,jajko, 
  

*gluten,mleko ,seler,jajko,ryba,gorczyca 
 

15.05.2023 PONIEDZIAŁEK 
 

16.05.2023  WTOREK 
 

17.05.2023 ŚRODA 
 

18.05.2023 CZWARTEK 
  

19.05.2023 PIĄTEK 
 

pieczywo mieszane,masło, 
jajko w sosie majonezowo-
jogurtowym,   
rzodkiewki,szczypiorek,kakao 

 pł.jaglane na mleku, 
 pieczywo mieszane,masło,  
 pasztet( własny wyrób), 
pomidor,herbata 

pieczywo mieszane,masło, 
szynka wp., 
papryka,ogórek, 
kawa biała 

kasza manna  na mleku, 
pieczywo mieszane,masło, 
ser żółty,rzodkiewki,ogórek,  
herbata 

 ***pieczywo mieszane,masło, 
wędliny,twarożek ze szczypiorkiem, 
papryka,ogórek,pomidor, 
kawa biała 

jabłko,banan, 
herbata ziołowa 

gruszka,mandarynki, 
herbata 

jabłko,kiwi,chrupsy warzywne 
 herbata owocowa 

jabłko,truskawki, 
herbata 

 jabłko,winogrona, 
herbata ziołowa 

zupa szczawiowa z ziemniakami, 
spaghetti z sosem bolonese, 
kompot 

 rosół z makaronem, 
nuggetsy dr., 
kukurydza got., 
ziemniaki got., 
kompot 
 

zupa ogórkowa z ryżem, 
kotlet z jajka, 
surówka z młodej marchewki, 
ziemniaki pieczone, 
kompot 

 

barszcz czerwony z ziemniakami, 
filet z idyka pieczony, 
surówka wielowarzywna, 
ziemniaki got., 
kompot 

krupnik, 
ryba panierowana, 
surówka z kiszonej kapusty, 
ziemniaki got., 
kompot 

kanapka z pastą z ryby i z 
warzywami, 
herbata  z cytryną 

 cocktail mleczno-owocowy, 
 talarki gryczane 

 zapiekanki, 
herbata owocowa 

kisiel żurawinowy, 
ciasteczka zbożowe 

budyń śmietankowy z kawiorem 
owocowym 

*gluten,mleko,seler,jajko, ryba  
 

*gluten,mleko,seler,jajko, 
   

*gluten,mleko,seler,jajko, gorczyca 
 

*gluten,mleko,seler,jajko, 
   

 *gluten,mleko,seler,ryba,jajko, gorczyca 
  

W proponowanym zestawie mogą wystąpić zmiany.  
KAŻDA POTRAWA JEST MODYFIKOWANA (ALERGENY) W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ DIETY DZIECKA  (PISEMNE ZALECENIE LEKARZA),pamiętajmy jednak o alergii krzyżowej-
np.zespól pyłkowo-pokarmowy 
 

1. Posiłki wzbogacamy  w: kiełki,pestki dyni i słonecznika  ,owoce suszone(bez E220),natkę pietruszki,koperek,szczypiorek    
 2.Ograniczamy technikę tradycyjnego smażenia(tylko naleśniki)-pozostałe potrawy przygotowujemy w piecu konwekcyjno-parowym                              Janiszewska Barbara 
 3.     ‘’SÓL I CUKIER OGRANICZAJ-ZIÓŁ I WARZYW DORZUCAJ”                                                                                                                                              dietetyk, intendent     
***(piątek) dzieci same komponują sobie kanapki na śniadanie                                                                                                                 
KAŻDA  GRUPA  PRZEDSZKOLNA  MA  DO  DYSPOZYCJI  DYSTRYBUTOR  Z WODĄ  NIEGAZOWANĄ                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    


