
PONIEDZIAŁEK                               

07.06.2021 

WTOREK                                                                       

08.06.2021 

ŚRODA                                              

09.06.2021 

CZWARTEK                                     

10.06.2021 

PIĄTEK                                        

11.06.2021 

Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie 
Płatki kukurydziane z 

mlekiem i 

bakaliami(rodzynki, 
morela)[7] 

300ml Herbata malinowa 200ml Herbata z owoców leśnych 200ml Herbata owocowa z cytryną 200ml Herbatka malinowa z miodem 200 ml 

Pieczywo jasne 

razowe[1,11] 

50g Pieczywo mieszane jasne, 

żytnie[1,11] 

50g  Bułki mieszane montówka, 

grahamka[1,11] 

50g Pieczywo jasne, 

orkiszowe[1,11] 

50g Bułka baton pszenno-

żytnia[1,11] 

50g 

Masło[7] 10g Masło[7] 10g Masło[7] 10g Masło[7] 10g Masło[7] 10g 

Wędlina krakowska 
sucha[7] 

30g Pasta rybna( ryba, 
szczypiorek, przyprawy)[4] 

30g Szynka wiejska( wyrób 
własny)[6,9,10] 

Sałata masłowa 
 

40g 
 

5g 

Jajko [3,7] 60g Sałatka jarzynowa( marchew, 
seler, ziemniaki, kukurydza, 

groszek, jajka,, majonez)[7] 

30g 

Konfitura  owocowa 10g Rzodkiewka 25g Konfitura owocowa 10g Bakalie; rodzynki, żurawina 30g Ogórek zielony gruntowy 30g 

Marchew  młoda do 

gryzienia 

30g Miód naturalny 5g Ogórek zielony gruntowy 30g Papryka mix 25g Avocado 30g 

Pomidor malinowy 
Ogórek zielony 

30g 
30g 

Bakalie; morela, żurawina 
 

20g 
 

 
Pomidor malinowy 

 
30g 

Kiełki mix 5g Konfitura malinowa 10g 

Winogrona bezpestkowe 100g Jabłko 100g Arbuz 100g Winogrona bezpestkowe 100g Jabłko 100g 

Zupa Zupa Zupa Zupa Zupa 
Zupa jarzynowa ze 

świeżych warzyw( brokuł, 
kalafior, kalarepa, 

marchew, pietruszka, seler 

ziemniaki, natką 
pietruszki[)1,7,9] 

300ml Krem szparagowy  z 

warzywami (( szparagi, 
marchew, pietruszka, seler, 

por, przyprawy)[1,7,9] 

300g Barszcz czerwony z  

ziemniakami i warzywami   
( buraki, pietruszka, seler, 

por, koperek, natka 

pietruszki, [7,9] 

300ml Kapuśniak z mięsem , natką 

pietruszki  ,  warzywami 
(marchew, pietruszka, por, 

seler, ziemniaki) [7,9] 

300ml 

30g 

Pomidorowa z warzywami i 

makaronem(seler, pietruszka, 
marchew, por, kapusta włoska, 

natka pietruszki z drobnym 

makaronem)[1,6,9,11] 

300ml 

Drugie danie Drugie danie Drugie danie Drugie danie Drugie danie 

Spaghetti z mięsem, sos 

pomidorowy i  cebulką, 
świeżą bazylią                             

( wyrób własny w 

przedszkolu)[1,3,7,9,10] 

50/50/ 

50g 

Kotlet z jaj [1,3,7] 80g Zapiekanka  grecka z 

mięsem[1,3,7] (wyrób 
własny)(makaron penne, 

ser feta, pomidory, ser 

mozzarella, warzywa 
świeże, mięso wołowe) 

50/ 60g Filet rybny pieczony[1,4,7]  80/60g Kotlet z polędwicy  [ 3,6,9,10] 80g 

Kompot 

wieloowocowy(truskawka, 
śliwka, porzeczka) 

200ml Kompot porzeczkowy 200ml   Ziemniaki młode   z 

koperkiem 

120g Ziemniaki  młode z koperkiem 120g 

  Ziemniaki młode z koperkiem 120g   Surówka z młodej kapusty, 

jabłka cebulki, marchewki. 

80g Mizeria ze szczypiorkiem, 

koperkiem i jogurtem greckim 

80g 

  Sur. z marchwi i jabłka 80g Kompot jabłkowy 200ml Kompot porzeczkowy 200ml Kompot wieloowocowy                
( truskawka, śliwka, jabłko) 

150ml 

Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek 
 Truskawki świeże 150g Deser śmietankowy z 

malinami(wyrób 

własny){1,7} 

100/ 

50g 

Truskawki świeże 150g  Arbuz                         150g Owoce ; banan, truskawki 100/ 

100g 

          

Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 z dnia 25 października2011;dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące 

zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak;1.zboża zawierające gluten,2.skorupiaki i produkty pochodne,3.jaja i produkty pochodne,4.ryby i 

produkty pochodne,5.orzeszki ziemne,6.soje i produkty pochodne,7.mleko i produkty pochodne,8.orzechy,migdały,9.seleri produkty pochodne,10.gorczyca i produkty pochodne,11.nasiona sezamu i 

produkty pochodne,12.dwutlenek siarki siarczany,13.łubin i produkty pochone,14.mieczaki i produkty pochodne 



 


