
 

 

 22.05.2023 

PONIEDZIAŁEK 

23.05.2023 

WTOREK 

24.05.2023 

ŚRODA 

25.05.2023 

CZWARTEK 

26.05.2023 

PIĄTEK 

ŚNIADANIE 

 
 

Płatki jaglane na mleku, chleb 
(pszenny) z masłem, 

powidłem śliwkowym, 
herbata z cytryną 

 
Pęczak na mleku, chleb 

(żytni) z masłem, pasta z ryby 
z koperkiem – wyrób własny 

(filet z morszczuka, marchew,  
seler, pietruszka, koperek),   

herbata miętowa 

 
 

Kasza manna na mleku, chleb 
graham (pszenny) z masłem, 

polędwica, rzodkiewka, herbata 
z sokiem żurawinowym 

 
 

 
Literki pszenne-jajka na 

mleku, chleb (pszenny) z 
masłem, ser biały ze 

szczypiorkiem, herbata z 
cytryną 

 
Płatki jęczmienne na  mleku, 

chleb graham (pszenny) z 
masłem,  pasta z indyka-
wyrób własny (filet indyk, 

marchewka, seler, 
pietruszka),  natka pietruszki,  

herbata z sokiem 

II ŚNIADANIE 

 
 

Banany 

 
Kisiel z truskawek – wyrób 
własny (truskawki, mąka 

ziemniaczana, woda, cukier) 
 

II Śniadanie w formie 
szwedzkiego stołu: „Warzywno-

owocowe słupki i plasterki” 
(kalarepka, marchewka, gruszki) 

 
Napój z czarnych jagód – 

wyrób własny (jagoda czarna, 
woda, cukier) 

 
 

Jabłka 

 

 

 

OBIAD 

 

 

 

Zupa z fasolki szparagowej               
z zacierką 

/fasolka szparagowa, 
makaron zacierka pszenna-
jajka, marchew, pietruszka, 
seler, por, kalarepa, kapusta 

włoska, śmietana, przyprawy,  
natka pietruszki/ 

 
Zupa kalafiorowa z ryżem 
/kalafior, ryż, marchew, 
pietruszka, seler, por, 

kalarepa, kapusta włoska, 
śmietana, przyprawy,  natka 

pietruszki/ 

 
Zupa żurek z ziemniakami 

/żurek, ziemniaki, marchew, 
pietruszka, seler, por, kalarepa, 

kapusta włoska, śmietana, 
przyprawy,  natka pietruszki/ 

Zupa z czerwonej bio 
soczewicy z grzankami 

/soczewica czerwona bio, 
pieczywo pszenne, marchew, 

pietruszka, seler, por, 
kalarepa, kapusta włoska, 

śmietana, przyprawy,  natka 
pietruszki/ 

 
Zupa rosół z makaronem 
/wywar mięsny, makaron 

nitka pszenny-jajka, 
marchew, pietruszka, seler, 

por, kalarepa, kapusta włoska, 
przyprawy,  natka pietruszki/ 

 
Ziemniaki, gulasz, sałatka z 
kapusty kiszonej, kompot 

owocowy 
/ziemniaki, masło, filet z 

indyka, schab, łopatka cielęca, 
olej, cebula, czosnek, 

śmietana, mąka pszenna, 
kapusta kiszona, przyprawy/ 

 

 
Ziemniaki , kotleciki pożarskie, 

marchewka gotowana z 
groszkiem, kompot owocowy 

/ziemniaki, masło, filet 
drobiowy, olej, bułka tarta 

pszenna, pieczywo pszenne,  
jajka, ,  cebula, marchewka, 

groszek, mąka pszenna, 
przyprawy/ 

 
 

Kopytka, mus z jabłek, kompot 
owocowy 

/mąka pszenna, jajka, ser biały, 
ziemniaki, jabłka, przyprawy/ 

 
Ziemniaki, pulpety w sosie 

koperkowym,  sałatka z 
buraczków, kompot owocowy 

/ziemniaki, łopatka 
wieprzowa, koperek, cebula, 

śmietana, mąka pszenna, 
jajka, pieczywo pszenne, 

buraki, jabłka, oliwa, 
przyprawy/ 

  
Ziemniaki, potrawka, 

pomidory ze szczypiorkiem,  
kompot owocowy 

/ziemniaki, masło, filet 
drobiowy, cebula, olej, mąka 

pszenna, śmietana, pomidory, 
szczypiorek, przyprawy/ 

 

 

PODWIECZOREK 

 

 
 

Budyo śmietankowy z 
wiśniami 

 
 

Krem kakaowy, banan 

 
 

Kefir z malinami 

 
 

Szarlotka, kawa zbożowa z 
mlekiem, herbata miętowa 

 
 

Legumina waniliowa , kiwi 

 
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 


