JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE
ŚNIADANIE
09.04.2018

II ŚNIADANIE

(poniedziałek
)

OBIAD

Pasztet z indyka, twaróg z rzodkiewką i szczypiorkiem, pieczywo graham z masłem, ogórek świeży, kakao
Twarożek homogenizowany waniliowy + gruszka, herbata zielona
Zupa: Jarzynowa na wywarze jarskim z ziemniakami
II Danie: Jajko w sosie koperkowym, ziemniaki puree, surówka z marchwi i jabłka, woda mineralna z miętą

PODWIECZOREK Rogal z masłem i powidłami, kawa zbożowa z mlekiem
I ŚNIADANIE

10.04.2018
(wtorek)

Zupa mleczna z drobnym makaronem, szynka drobiowa, serek kanapkowy śmietankowy, pieczywo pszenno – żytnie z
masłem, papryka świeża, herbata malinowa

II ŚNIADANIE Sałatka owocowa: banan + winogrono + gruszka, herbata anyżowa.
OBIAD

Zupa: Krem z brokuł z groszkiem ptysiowym
II Danie: Kurczak w potrawce, ryż, marchewka z groszkiem, kompot delikatnie słodzony

PODWIECZOREK Chruściki własnego wypieku, sok jabłkowy – tłoczony
ŚNIADANIE

11.04.2018
(środa)

II ŚNIADANIE
OBIAD

Pasta z tuńczyka, ser żółty, pieczywo pszenne z masłem, rzodkiewka, ogórek, bawarka
Kaszka manna na mleku z sokiem naturalnym, woda mineralna
Zupa: Ogórkowa na wywarze jarskim
II Danie: Pierogi leniwe z brązowym cukrem i jogurtem, sok Kubuś

PODWIECZOREK Bułka z masłem, szynką z indyka i ogórkiem świeżym, herbata czarna z cytryną delikatnie słodzona
ŚNIADANIE

12.04.2018
(czwartek)

Zupa mleczna z kaszą jaglaną, parówka z wody, ser topiony w plastrach, pomidor ze szczypiorkiem, pieczywo
pszenno – żytnie z masłem, herbata zielona

II ŚNIADANIE Budyń waniliowy z musem ze świeżych owoców, woda mineralna.
OBIAD

Zupa: Krupnik na wywarze jarskim zabielany
II Danie: Pulpety wieprzowe w sosie curry , ziemniaki z wody, surówka z kapusty pekińskiej i marchwi skropiona
oliwą

PODWIECZOREK Babka piaskowa własnego wypieku, jabłko, herbata miętowa
ŚNIADANIE

Jajko gotowane, szynka z indyka, pasta miodowa, bułka pszenna z masłem, papryka świeża, czekolada do picia

II ŚNIADANIE Koktajl na bazie maślanki z mrożoną porzeczką, bułka cynamonka.
13.04.2018
(piątek)

OBIAD

Zupa: Barszcz zabielany z makaronem
II Danie: Ryba (mintaj, morszczuk) gotowana w sosie koperkowym, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej i
marchewki z sosem na bazie oliwy z oliwek, kompot delikatnie słodzony

PODWIECZOREK Galaretka z malinami, biszkopty, herbata czarna z cytryną delikatnie słodzona

