
  

 
 

 
 

 
JADŁOSPIS 

          od 28 marca 2022 do 1 kwietnia 2022 r. 
 

 
Poniedziałek 28 marca 2022 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Kawa zbożowa z mlekiem 
Chleb pytlowy z masłem, polędwicą drobiową, rzodkiewką i listkami roszponki  
 

Drugie śniadanie 
Plaster ananasa     

 
Obiad  

Zupka brokułowa z ziemniakami, marchewką, pietruszką, porem, selerem i koperkiem,  
Risotto z mięsem wieprzowym, włoszczyzną i sosem z pomidorów i ziół  
Kompot owocowy 
 

Podwieczorek  
Banan  

 
Wtorek 29 marca 2022 r. 

Śniadanie 
Herbatka z sokiem malinowym 
Płatki kukurydziane z mlekiem 
Rogalik z masłem   
 

Drugie śniadanie 
Różowe winogrono   
 

Obiad  
Zupka pieczarkowa z zacierką i warzywami 
Zrazik wieprzowy w sosie koperkowym, ziemniaki ze szczypiorkiem 
Kiszony ogórek    
Kompot wieloowocowy   

 
Podwieczorek 
DESER – soczek świeżo wyciskany z pomarańczy, jabłek, marchewki + kruche 

ciasteczko z ziarnami,   

BAJKA 
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JADŁOSPIS 

          od 28 marca 2022 do 1 kwietnia 2022 r. 
 

Środa 30 marca 2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną,  
Kawa zbożowa z mlekiem 
Chleb graham z masłem, 
Paróweczki drobiowe na ciepło z keczupem + plasterki pomidora malinowego  

 
Drugie śniadanie   
Mango  
 

Obiad  
Barszcz ukraiński z fasolką szparagową, białą kapustą, włoszczyzną,  mięsem 
wieprzowym i ziemniakami,  
Makaron zapiekany z jabłkami i cynamonem,  
Kompot owocowy  

 
Podwieczorek 
Gruszka   

 
Czwartek 31 marca 2022 r. 

Śniadanie 

Herbata z cytryną,  
Kakao  
Bułeczka kielecka z masłem, gotowanym jajkiem i szczypiorkiem,   

 
Drugie śniadanie 

Mandarynka  
 

Obiad  
Zupka pomidorowa z ryżem, marchewką, pietruszką i szczypiorkiem  
Kotleciki mielone z indyka, ziemniaki z koperkiem 
Kapusta kiszona duszona z kminkiem (na ciepło)   
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek 
DESER – galaretka z jagodami   
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JADŁOSPIS 

          od 28 marca 2022 do 1 kwietnia 2022 r. 
 

Piątek 1 kwietnia 2022 r. 
   

Śniadanie 
Herbata z cytryną 

Kawa zbożowa z mlekiem,  
Chleb wiejski z masłem, filetem z makreli w sosie pomidorowym i kolorową papryką,  
 

Drugie śniadanie 
Owocowy półmisek – mix różnych owoców  
 

Obiad  
Krupnik gryczany z mięsem z kurczaka, marchewką, pietruszką, porem i szczypiorkiem,  
Pierogi z masełkiem + marchewkowa surówka z jabłkiem,  
Kompot owocowy 

 
Podwieczorek 

Chrupsy owocowe – suszona truskawka  

 
 
 

 
                                                                                                                           

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Przedszkole zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie. 

W ciągu dnia dzieci mają nieograniczony dostęp do źródlanej lub mineralnej wody 

niegazowanej, otrzymują także bez ograniczeń herbatę z cytryną, herbatki owocowe, kompot 

lub sok. 

Szczegółowe informacje dotyczące składu poszczególnych posiłków, gramatury, kaloryczności i 

alergenów udostępniane są w szkole na tablicy jadłospisów lub u intendenta placówki 

BAJKA 
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w Leżajsku 


