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          od 4 kwietnia 2022 do 8 kwietnia 2022 r. 
 

 
Poniedziałek 4 kwietnia 2022 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Kawa zbożowa z mlekiem 
Chleb z masłem, szynką królewską, świeżym ogórkiem, rzodkiewką i czerwoną papryką, 
 

Drugie śniadanie 
Sok owocowy  

 
Obiad  

Zupa jarzynowa z ziemniakami, kalafiorem, zielonym groszkiem, włoszczyzna i 
szczypiorkiem,  
Zapiekanka makaronowa z brokułami, śmietaną i żółtym serem,  
Kompot owocowy 
 

Podwieczorek  
Jabłko pieczone z miodem i prażonymi płatkami owsianymi,  

 
Wtorek 5 kwietnia 2022 r. 

Śniadanie 
Herbatka z cytryną 
Zupka mleczna z płatkami kukurydzianymi 
Bułeczka z kruszonką i masłem,  
 

Drugie śniadanie 
Banan  
 

Obiad  
Zupa ziemniaczana z marchewka, pietruszką, porem, selerem, czosnkiem, cebulką i 
koperkiem,  
Pulpeciki wieprzowe w sosie pieczarkowym, kaszotto gryczane 
Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem i cebulka,  
Kompot wieloowocowy   

 
Podwieczorek 
Mandarynka  
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          od 4 kwietnia 2022 do 8 kwietnia 2022 r. 
 

Środa 6 kwietnia 2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną,  
Kawa zbożowa z mlekiem 
Samodzielne kanapeczki – chleb ziarnisty z masłem – a do niego do wyboru – 
szyneczka drobiowa, świeży ogórek, pomidorek malinowy, listki rukoli, czarne oliwki.   

 
Drugie śniadanie   
Winogrono  
 

Obiad  
Zupka krem ze szpinaku i białych warzyw z groszkiem ptysiowym,  
Pierogi leniwe z masłem,  
Kompot owocowy  

 
Podwieczorek 
DESER – keks (własnego wypieku) + kakao z mlekiem,  

 
Czwartek 7 kwietnia 2022 r. 

Śniadanie 
Herbatka z limonką, 
Kawa zbożowa z mlekiem,  
Bułeczka pszenna z masłem, pasta serowo – jajeczną, żółta papryką, szczypiorkiem i 
pomidorkami koktajlowymi,  

 
Drugie śniadanie 

Plaster melona  
 

Obiad  
Zupka ryżowa z marchewką, pietruszką i szczypiorkiem  
Nuggetsy w sezamowej panierce (wypiekane w piecu), ziemniaki z koperkiem,  
Mizeria ze szczypiorkiem  
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek 
DESER – kisiel owocowy + ciasteczko owsiane z żurawiną,  
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Piątek 8 kwietnia 2022 r. 
   

Śniadanie 
Herbata z cytryną 

Mleko  
Bułka pszenna z masłem i żółtym serem  
 

Drugie śniadanie 
Wafelek ryżowy  
 

Obiad  
Zupka z groszku łupanego z ziemniakami, marchewką, pietruszką, porem, selerem, 
cebulka, czosnkiem, i majerankiem,   
Pieczeń z dorsza,  ziemniaki z koperkiem 
Surówka z kiszonej kapusty, marchewki, jabłka, natki pietruszki z oliwa z oliwek   
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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