
 

 

 22.05.2023 

PONIEDZIAŁEK 

23.05.2023 

WTOREK 

24.05.2023 

ŚRODA 

25.05.2023 

CZWARTEK 

26.05.2023 

PIĄTEK 

ŚNIADANIE 

Płatki owsiane na mleku z 
rodzynkami, chleb pszenny 

żytni z masłem miodem, 
herbata miętowa 

Kasza jaglana  na mleku  z 
truskawkami, chleb pszenny, 

żytni z masłem,  pasta z dorsza 
z pomidorem i szczypiorkiem, 

herbata rumiankowa 

Ryż  na mleku, 
chleb pszenny, żytni 

z masłem , paróweczki 
drobiowe 89% mięsa 

herbata z cytryną 
 

Płatki jęczmienne na mleku z 
jabłkami, chleb pszenny, żytni 

z masłem i serem żółtym 
ogórkiem  i szczypiorkiem, 
herbata z cytryną i miodem 

Płatki gryczane na mleku, 
chleb pszenny, żytni z 
masłem z pasta z fileta 

drobiowego z pomidorem i 
szczypiorkiem, herbata z 

dzikiej róży (filet drobiowy, 
marchew, masło, sól, pieprz) 

II ŚNIADANIE 

Sałatka owocowa 
(bana  ,jabłko, mandarynka, 

kiwi)-szwedzki stół 

 
Napój z czarnej porzeczki 

 
Surówka z marchwi i jabłka 

 
Mus z gruszki 

 
Napój wieloowocowy 

 

 

 

OBIAD 

 

 

 

 
 

Rosół  drobiowy z 
makaronem 

/wywar mięsny, marchew, 
por, seler,  

pietruszka, kalarepa, 
makaron pszenny, sól, 

pieprz, natka pietruszki/ 

 
 

Zupa gulaszowa z ziemniakami 
/wywar warzywny, papryka 

czerwona, marchew, pietruszka, 
seler, por, kalarepa makaron 

pszenny, śmietana, sól ,pieprz,  
natka pietruszki/ 

 
Barszcz czerwony  z 

ziemniakami i mięsem 
/buraki czerwone, marchew, 

pietruszka, seler, por, kalarepa, 
ziemniaki, szynka wieprzowa, 

śmietana, sól, pieprz, czosnek, 
majeranek, ziele angielskie,  

natka pietruszki/ 

 
Zupa jarzynowa „poezja” z 

kaszą jaglaną 
/wywar mięsny, pory, 

marchew, pietruszka, seler,  
kalarepa,  kalafior, brokuł, 

cukinia, kasza jaglana, 
śmietana, sól, pieprz,  natka 

pietruszki/ 

 
Zupa fasolowa z 

makaronem 
/wywar mięsny, fasola 

szparagowa, pory, 
marchew, pietruszka, seler,  
kalarepa, makaron pszenny, 
śmietana, sól, pieprz, natka 

pietruszki/ 
 

 
Indyk duszony w jarzynach  z 

ziemniakami, marchew 
gotowana z groszkiem, 
kompot z rabarbaru i 

truskawek 
/filet z indyka, marchew, 
pietruszka, cebula, seler, 

ziemniaki, groszek zielony,   
śmietana, sól, pieprz, natka 

pietruszki/ 
 

 
Pieczeo rzymska  z ryżem  w 

sosie pomidorowym, surówka z 
porów z jabłkiem 

kompot /łopatka wieprzowa, 
bułka pszenna, jaja, czosnek, 

cebula, ziemniaki, pory, jabłko, 
pomidory przecierane,  

śmietana, mąka pszenna, natka 
pietruszki, sól, pieprz/ 

 
 
 
 

Naleśniki z dżemem i białym 
serem, kompot /mąka pszenna, 

jaja, mleko, olej, dżem 
truskawkowy, biały ser/ 

 
Gulasz wołowy z makaronem 
surówka z kapusty czerwonej, 

kompot /pieczeo wołowa, 
marchew, cebula, mąka 
pszenna, czosnek, olej,  

makaron pszenny, kapusta 
czerwona, sól, pieprz, 

śmietana, natka pietruszki/ 
 

 
Ryba po grecku w jarzynach z 

ziemniakami, surówka z 
kiszonej kapusty 

kompot /filet z morszczuka, 
jaja, marchew, pietruszka, 

por, konc. pomidorowy, 
ziemniaki, kapusta kiszona, 
mąka pszenna, śmietana, 

natka  pietruszki/ 
 

 

PODWIECZOREK 

 

 
Krem mleczny z musem z 

jabłek i cynamonem,    
herbata z cytryną 

 
 

Kefir  z bananami, biszkopty, 
napój wieloowocowy 

 
Budyo czekoladowy, chrupki 

kukurydziane, herbata z 
owoców leśnych 

 
Kisiel domowy z wiśniami 

chrupki kukurydziane, herbata  
z cytryną 

 
Bułka drożdżowa ze śliwką i 
kruszonką – wyrób własny, 
kawa zbożowa z mlekiem, 

herbata z cytryną 

 
W jadłospisie podkreślono produkty w których jeden ze składników znajdujących się w produkcie powoduje alergie lub reakcje nietolerancji według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady UE nr  

1169/2011 z dnia 25.10.2011. 

Dzieci w naszym Żłobku mają cały dzień dostęp do świeżych napojów owocowych-wyrób własny- i wody mineralnej 


