
Jadłospis

Poniedziałek, 15.05.2023

Śniadanie
Pieczywo mieszane z masłem, polędwicą drobiową, ogórkiem zielonym, herbata owocowa.(gluten,
nabiał, soja) 

Przekąska Talarki z błonnikiem.

Obiad
Zupa grochowa z kiełbaską, ryż z masłem, jabłkami, sok pomarańczowy 100%.(gluten, nabiał, seler,
soja)

Podwieczorek
Bułka pszenna i wieloziarnista z masłem, pasztetem drobiowym, kiełki brokułu, herbata.(gluten, nabiał,
soja)

Wtorek, 16.05.2023

Śniadanie
Bułka pszenna i kukurydziana z masłem, miodem, serkiem śmietankowym Capresi, mleko.(gluten,
nabiał)

Przekąska
DZIEŃ RODZINY GRUPA VI SMERFY - poczęstunek dla rodziców i dzieci. 
 
Owoc banan

Obiad
Zupa kalafiorowa z ziemniakami, gulasz z indyka z kaszą bulgur, ogórek kiszony, kompot z owoców
mrożonych.(nabiał, seler, gluten)

Podwieczorek Mus wieloowocowy Kubuś z biszkoptami.(jaja, gluten, nabiał)

Środa, 17.05.2023

Śniadanie
Chleb pszenny i z siemieniem lnianym, masłem, polędwica szlachecka, papryką kolorową, herbata
owocowa.(gluten, nabiał,soja) 

Przekąska
DZIEŃ RODZINY GRUPA II PSZCZÓŁKI - poczęstunek dla rodziców i dzieci. 
 
Groszek ptysiowy. 

Obiad
Rosół z makaronem nitki na wywarze mięsno warzywnym z pietruszką, wątróbka drobiowa, surówka z
kiszonej kapusty, marchewki, jabłka, ziemniaki, sok multiwitamina.(gluten, soja, nabiał, seler) 

Podwieczorek Jogurt Danonek waniliowy.(nabiał)

Czwartek, 18.05.2023

Śniadanie Bułka maślana z masłem, kakao.(nabiał, gluten) 

Przekąska
DZIEŃ RODZINY GRUPA V BIEDRONKI - poczęstunek dla rodziców i dzieci
 
Chipsy jabłkowe suszone.

Obiad
Rosół z makaronem literki na wywarze mięsno warzywnym z pietruszką, fasolka po bretońsku,
pieczywo, sok jabłkowy 100%.(gluten, nabiał, seler, soja) 

Podwieczorek Kołaczyk na maśle z posypką i jagodami, herbata miętowa.(jaja, nabiał, gluten) 

Piątek, 19.05.2023

Śniadanie
Baton pszenny z masłem, pastą z łososia, szczypiorkiem, serem żółtym, herbata miętowa.(gluten,
nabiał, jaja, gorczyca, ryba)  

Przekąska
DZIEŃ RODZINY GRUPA III KRASNOLUDKI - poczęstunek dla rodziców i dzieci
 
Owoc gruszka

Obiad
Zupa pomidorowa z ryżem, makaron z masłem, twarogiem, kompot z porzeczki i agrestu.(gluten, nabiał,
seler)

Podwieczorek
Pieczywo mieszane z masłem, pomidorem malinowym, jajkiem gotowanym, herbata.(gluten, nabiał,
jajka)
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