BAJKA
Przedszkole Miejskie Nr 3 w
Leżajsku

JADŁOSPIS

od 17 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
Poniedziałek 17 lutego 2020 r.

Śniadanie
Herbata z cytryną
Kawa zbożowa z mlekiem
Chleb pytlowy z masłem i pomidorem malinowym,
Drobiowe paróweczki na ciepło (90% mięsa z fileta drobiowego na 100g gotowego produktu) z ketchupem
Drugie śniadanie
Bakaliowa przekąska – rodzynki, żurawina, orzechy włoskie
Obiad
Zupa jarzynowa z brokułami, kalafiorem, zielonym groszkiem, marchewką, pietruszką,
porem, selerem i zieleniną
Makaron z sosem mięsno warzywnym z cukinią i czerwoną papryką,
Kompot owocowy
Podwieczorek
Serek waniliowy
Wtorek 18 lutego 2020 r.
Śniadanie
Herbata owocowa
Mleko
Rogal z masłem i dżemem owocowym (100% owoców, bez dodatku cukru)
Drugie śniadanie
Gruszka
Obiad
Zupa pomidorowa z ryżem, marchewką, pietruszką, porem, cebulką i liściem lubczyku
Kotlecik wieprzowy (pieczony w piecu) ziemniaki z koperkiem
Duszona biała kapusta z koperkiem
Kompot wieloowocowy – z agrestu, porzeczek, śliwek i truskawek
Podwieczorek
DESER – Soczek Super – Mocy – świeżo wyciskany z buraczka, jabłek i marchewki
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od 17 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
Środa 19 lutego 2020 r.
Śniadanie
Herbata z cytryną
Kawa zbożowa z mlekiem
Samodzielne kanapeczki – chleb ziarnisty z masłem, - a do niego – szyneczka drobiowa,
sałata masłowa, rzodkiewka, pomidorek truskawkowy, szczypiorek
Drugie śniadanie
Kolorowe winogrono
Obiad
Zupa wiejska z mięsnymi kuleczkami (z fileta z indyka), ziemniakami, marchewka,
pietruszka, porem selerem i koperkiem,
Ryz gotowany na mleku z musem z truskawek i jogurtu naturalnego
Kompot owocowy
Podwieczorek
Banan
Czwartek 20 lutego 2020 r.
Śniadanie
Herbata z cytryną
Kakao
Bułeczka grahamka z masłem, pastą jajeczną i szczypiorkiem
Drugie śniadanie
Mandarynka
Obiad
Zupa ze świeżych pieczarek z zacierką, włoszczyzną i świeżą natką
Zrazik w sosie koperkowym, ziemniaki ze szczypiorkiem
Warzywa gotowane na parze – mini marcheweczki i kalafior
Kompot z czarnych porzeczek, truskawek, aronii
Podwieczorek
Soczek owocowy, pączek z marmoladą

BAJKA
Przedszkole Miejskie Nr 3 w
Leżajsku

JADŁOSPIS

od 17 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
Piątek 21 lutego 2020 r.
Śniadanie
Herbata z cytryną
Kawa zbożowa z mlekiem
Chleb wiejski z masłem, filetem z makreli w pomidorach z żółtą papryką
Drugie śniadanie
Owocowy talerz – kiwi, melon żółty, ananas,
Obiad
Krupnik z kaszy jęczmiennej z marchewką, pietruszką, porem, selerem i zieleniną
Pierogi ruskie z masłem
Marchewkowa surówka – z marchewki i jabłek
Kompot z czarnych porzeczek, truskawek, aronii
Podwieczorek
Pomarańcza

Przedszkole zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie.
W ciągu dnia dzieci mają nieograniczony dostęp do źródlanej lub mineralnej wody niegazowanej, otrzymują
także herbatę czarną, herbatki owocowe, kompot lub sok.
Szczegółowe informacje dotyczące składu poszczególnych posiłków, gramatura i kaloryczność udostępniane
są w szkole na tablicy jadłospisów, stronie internetowej lub u intendenta placówki.

