
 Data Śniadanie Drugie 

 śniadanie 

Obiad Podwieczorek 

 

Poniedziałek 

3.05.2021 r. 

 

------------------ 
 

-------------------- 

 

--------------------- 

 

---------------------- 

 

 

 

Wtorek 

4.05.2021 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 
pszenna, mąka żytnia ) 

chleb wieloziarnisty( 

mąka żytnia, słonecznik, 
płatki owsiane, siemię 

lniane) z masłem 60 %jaja 

w sosie tatarskim. Kakao 
na mleku 2 % 

 

 

 

 

 

Kiwi 

Zupa fasolowa 

(pietruszka,  korzeń ,  por, 
liść laurowy, ziele 

angielskie, por,   

marchewka) 
Makaron z truskawkami. 

Kompot 

wiśniowy. 

Płatki żytnie 

na mleku 2 % 
Pieczywo chleb pszenno- 

żytni ( mąka pszenna, 

mąka żytnia ) 
masło, ogórek 

Jabłko. 

 

 

 

Środa 

5.05.2021 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 

pszenna, mąka żytnia ) 
chleb wieloziarnisty( 

mąka żytnia, słonecznik, 

płatki owsiane, siemię 
lniane) z masłem 60 %,  

papryka, rzodkiewka, 

ogórek, szczypior, 
pomidor, papryka, kiełki 

słonecznika 

Bawarka mleko 2% 

 

 

 

Jabłko 

Rosół z makaronem 

(pietruszka korzeń ,por,  liść 

laurowy, ziele angielskie, 

por,   marchewka) 

Mięso wołowe w sosie 

własnym, marchewka z 
groszkiem. 

Cytrynada z miodem. 

 

Budyń śmietankowy 

na mleku 2 % 

Pieczywo chleb pszenno- 
żytni ( mąka pszenna, 

mąka żytnia ) 

masło, pomidor 
Arbuz. 

 

 

 

Czwartek 

6.05.2021 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 

pszenna, mąka żytnia ) 
chleb wieloziarnisty( 

mąka żytnia, słonecznik, 

płatki owsiane, siemię 

lniane) z masłem 60 % 

szynka z beczki, papryka, 
ogórek 

Kawa biała mleko 2% 

 

 

Pomidorki 

koktajlowe 

Zupa szpinakowa 

(pietruszka korzeń, por, liść 

laurowy, ziele angielskie, 

por,   marchewka) 

Pulpety w sosie ziołowym, 

kasza kuskus, pomidor z 

cebulką. 

Kompot wieloowocowy. 
 

Kisiel żurawinowy. 

Wafle kukurydziane. 

Winogrona. 

 

 

 

Piątek 

7.05.2021 r. 

Pieczywo mieszane: chleb 

pszenno- żytni (mąka 
pszenna, mąka żytnia ) 

chleb wieloziarnisty( 

mąka żytnia, słonecznik, 
płatki owsiane, siemię 

lniane) z masłem 60 %, 

Twarożek ze 
szczypiorkiem i papryką. 

Kawa zbożowa na mleku 

2 % 

 

 

 

Gruszka 

Zupa z pora 

(pietruszka,  korzeń , por, 
liść laurowy, ziele 

angielskie, por,   

marchewka) Gołąbki w 
sosie pomidorowym, 

ziemniaki z koperkiem. 

Kompot 
jagodowy 

 

 

Serek 
waniliowy. 

Ciasteczka zbożowe 

z morelą. 
Banan. 

 

 

 

Dzieci mają nieograniczony dostęp do wody. 

Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie. 


