
  

 
 

 
 

 
JADŁOSPIS 

  od 9 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. 
 

 
Poniedziałek 9 maja 2022 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną 
Kakao z mlekiem 
Chleb pytlowy z masłem, wędliną z kurczaka i świeżym ogórkiem,  
 

 
Drugie śniadanie 

Owocowy półmisek – borówka amerykańska, jabłko, banan    
 
Obiad  

Żurek z kiełbasa wiejską, jajkiem i ziemniakami,  
Spaghetti z mięsem wieprzowym i sosem pomidorowo – ziołowym,  
Kompot owocowy  
 

Podwieczorek  
Gruszka   

 
Wtorek 10 maja 2022 r. 

Śniadanie 
Herbatka z sokiem malinowym 
Mleko  
Bułeczka kajzerka z masłem i miodem lipowym,  
 

Drugie śniadanie 
Kolorowe winogrono  
 

Obiad  
Rosół drobiowy z makaronem, włoszczyzną i lubczykiem 
Nuggetsy z kurczaka, ziemniaki z koperkiem 
Sałatka z kapusty pekińskiej, kukurydzy, czerwonej papryki, cebulki, szczypiorku i 
dresingu z oliwy z oliwek  
Kompot wieloowocowy   

 
Podwieczorek 
DESER – Gumisiowy sok – shake z jagód leśnych i jogurtu   

 

 
 

BAJKA 
Przedszkole Miejskie Nr 3 

w Leżajsku  
 
 



 

 
 

 
 

  
 

 
JADŁOSPIS 

od 9 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. 
 

Środa 11 maja 2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną,  
Kawa zbożowa z mlekiem 
Chleb graham z masłem, kiełbasa szynkową, listkami rukoli i pomidorem malinowym,   
 

Drugie śniadanie   
Marcheweczki do chrupania   
 

Obiad  
Zupka wiosenna z mięsem drobiowym, ziemniakami, marchewką, pietruszką, porem, selerem 

i koperkiem  

Ryż z musem jogurtowo – truskawkowym,  

Kompot owocowy  
 

Podwieczorek 
Banan  

 
 

Czwartek 12 maja 2022 r. 
Śniadanie 

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

 
Drugie śniadanie 

Plaster melona żółtego     
 

Obiad  
Zupa pomidorowa z ryżem, marchewką, pietruszką, porem, selerem i zieleniną  
Zrazik wieprzowy w sosie koperkowym (zapiekany w picu), ziemniaki z koperkiem,  
Sałatka z kiszonych ogórków, czerwonej cebulki i szczypiorku,  
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek 

DESER – jabłuszko pieczone z miodem i cynamonem,  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

BAJKA 
Przedszkole Miejskie Nr 3 

w Leżajsku  
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

JADŁOSPIS 

od 9 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. 
 

Piątek 13 maja 2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną,  
Kawa zbożowa z mlekiem 

Chleb starowiejski z masłem, pasta serowo – rybną i kolorową papryką,  
 
Drugie śniadanie   
Plaster arbuza  
 

Obiad  
Krupnik z kaszą gryczaną, mięsem z kurczaka, ziemniakami, marchewką, pietruszką, porem, 

selerem i koperkiem  

Kopytka z masłem + mini marcheweczki gotowane na parze  

Kompot owocowy  
 

Podwieczorek 
Mus owocowo – warzywny  

 

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 
Przedszkole Miejskie Nr 3 

w Leżajsku  
 
 


