
 

Jadłospis 13.03.2023 – 24.03.2023 
 

Dzień 

tygodnia 
Śniadanie Przekąska Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 

13.03 

Kanapki z masłem 

ser twarogowy. 

Płatki kukurydziane z 

mlekiem. 

Cripsy 

gruszkowe. 

Zupa pomidorowa z ryżem, 

pierogi leniwe z cukrem. 

Sok jabłkowy. 

Kisiel z jabłkami.  

Wtorek 

14.03 

Kanapki z masłem 

pasztet z ciecierzycą, 

ogórek konserwowy. 

Kawa z mlekiem. 

Kalarepa. 

Pieczeń rzymska, 

ziemniaki, 

marchewki juniorki. 

Kompot wiśniowy. 

Grzanki z cukrem, 

herbata z cytryną. 

Środa 

15.03 

Kanapki z masłem, 

szynka od zawsze, 

sałata lodowa. 

Herbata. 

Jabłko. 

Zupa – krem z papryki 

Pizza z szynką i serem. 

Sok jabłkowy.  

Gniazdka, 

woda. 

Czwartek 

16.03 

Kanapki z masłem, 

szynka z czarnuszką, 

ogórek kiszony.  

Kawa z mlekiem. 

Chrupki 

kukurydziane. 

Kurczak w sosie własnym, 

ziemniaki, 

buraczki . 

Kompot porzeczkowy.  

Galaretka  

w kostkę. 

Piątek 

17.03 

Kanapki z masłem, 

pasta z makreli  

– wyrób własny 

Kawa z mlekiem. 

Ananasy. 

Zupa buraczkowa z 

makaronem, 

Pankejki z syropem 

klonowym. 

Sok jabłkowy. 

Bobo – fruty,  

płatki zbożowe. 

Poniedziałek 

20.03 

Kanapki z masłem,  

ser salami 

dżem truskawkowy 

Mleko. 

Cripsy 

jabłkowe. 

Zupa zagraj. 

Parowniki z sokiem 

malinowo - śmietanowym. 

Sok jabłkowy. 

Aktimelki  

krakersy. 

Wtorek 

21.03 

Kanapki z masłem, 

kiełbasa krakowska,  

pomidorki koktajlowe. 

Kawa z mlekiem. 

Morela 

suszona. 

Polędwiczki w sosie 

pieczarkowym,  

ziemniaki,  

surówka z selera i marchwi. 

Kompot mieszany 

Ciastka zwierzaczki  

w czekoladzie.  

Jabłko. 

Środa 

22.03 

Kanapki z masłem, 

indyk pieczony, 

rzodkiewka.  

Herbata. 

Migdały 

łuskane 

połówki. 

Zupa pieczarkowa, 

 krokiety ziemniaczane z 

warzywami. 

Sok jabłkowy. 

Jogurt  

Monte 

Czwartek 

23.03 

Kanapki z masłem, 

polędwica królewiecka, 

kiełki pszenicy. 

Kawa z mlekiem. 

Brzoskwinie. 

Klopsy smażone, 

ziemniaki,  

mizeria z ogórka z jogurtem 

naturalnym 

Kompot jabłkowy. 

Ciastka Muszelki, 

woda z pomarańczą. 

Piątek 

24.03 

Bułki z masłem, 

pasta z twarogu ze 

śmietanką.  

Kawa z mlekiem. 

Kinder  

bueno. 

Paluszki rybne, 

ziemniaki,  

surówka z kiszonej kapusty. 

Kompot wieloowocowy. 

Pomarańcze  

biszkopty. 

   

 Jadłospis może ulec zmianie 

        Między posiłkami dzieci mają dostęp do świeżej wody pitnej bez ograniczeń.         
 

W potrawach znajdują  się następujące alergennych: gluten( z pszenicy i innych zbóż), mleko i jego przetwory, jaja     

orzeszki arachidowe, orzechy, soja, sezam, kakao, seler, gorczyca ryba oraz przyprawy 


