
  

 
 

 
 

 
JADŁOSPIS 

          od 28 marca 2022 do 1 kwietnia 2022 r. 
 

 
Poniedziałek 28 marca 2022 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Kawa zbożowa z mlekiem 
Chleb ziarnisty z masłem, kiełbasą żywiecką, świeżym ogórkiem, rzodkiewką i żółta 
papryką,   
 

Drugie śniadanie 
Ciasteczka ptysiowe  

 
Obiad  

Żur z wiejską kiełbasą, ziemniakami, majerankiem i czosnkiem,  
Ryż na mleku wypiekany ze śliwkami + mus jogurtowo – waniliowy  
Kompot owocowy 
 

Podwieczorek  
Mango lassie z wiórkami gorzkiej czekolady  

 
Wtorek 29 marca 2022 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Zupka mleczna z płatkami owsianymi 
Bułeczka pszenna z masłem i konfiturą owocową,  
 

Drugie śniadanie 
Mus owocowy  
 

Obiad  
Zupka pomidorowa z makaronem i warzywami 
Kotlecik mielony wieprzowy 9wypiekany w picu), ziemniaki z koperkiem     
Selerowa surówka z włoskimi orzechami, żurawiną i jogurtem naturalnym  
Kompot wieloowocowy   

 
Podwieczorek 
Banan   
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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 słonecznikowy z polędwicą drobiową, zieloną sałatą, pomidorem malinowym i 
szczypiorkiem,  

 
Drugie śniadanie   
Kolorowe winogrono  
 

Obiad  
Barszcz czerwony z jajkiem, ziemniakami i koperkiem 
Makaron z jabłkami i cynamonem,  
Kompot owocowy  

 
Podwieczorek 
DESER – budyń czekoladowy z malinkami,     

 
Czwartek 31 marca 2022 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną,  
Kawa zbożowa z mlekiem 
Chleb pytlowy z masłem, pasztetem drobiowym, listkami roszponki, pomidorkami 
truskawkowymi i żółta papryką,  

 
Drugie śniadanie 

Rogaliki z marmoladą,   
 

Obiad  
Zupa ze świeżych pieczarek z ziemniakami, marchewką, pietruszką, porem, selerem i 
szczypiorkiem 
Gulasz z indyka z włoszczyzną, kaszotto jęczmienne 
Sałatka z kapusty pekińskiej z kukurydzą, czerwoną cebulką, prażonym słonecznikiem i 
sosem jogurtowo – czosnkowym,  
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek 
Sok świezo wyciskany z marchewki, jabłek, pomaranczy   

 

 
 

Przedszkole Miejskie 
Nr 4 

w Leżajsku 



 

 

 

 
 

 
 

 
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, pastą z makreli w sosie pomidorowym, czerwoną papryką, 
rzodkiewką i listkami rukoli   
 

Drugie śniadanie 
Plaster melona  
 

Obiad  
Fasolatta z ziemniakami, pomidorami, marchewką, pietruszką, porem, selerem, 
czosnkiem cebulką, majerankiem i natką 
Racuszki drożdżowe z serkiem waniliowym i borówką amerykańską,  
Kompot owocowy 

 
Podwieczorek 

Jabłko  

 
 

 
 
                                                                                                                           

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 
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