
 

 

 22.05.2023 

PONIEDZIAŁEK 

23.05.2023 

WTOREK 

24.05.2023 

ŚRODA 

25.05.2023 

CZWARTEK 

26.05.2023 

PIĄTEK 

ŚNIADANIE 

 
 

Kasza jęczmienna na mleku 
z jabłkami, chleb pszenno- 
żytni z masłem i miodem, 

herbata z cytryną 

 
 

Płatki orkiszowe na mleku z 
żurawiną, chleb razowy z 

masłem, pasta z awokado i 
jajka, ogórek zielony, herbatka 

 
 

Kasza gryczana na mleku z 
gruszkami, graham z masłem, 

parówka z fileta indyka, ogórek 
kiszony, herbatka 

 
Kasza kukurydziana na mleku 
z morelami, chleb pszenno- 

żytni z masłem, pasta 
jarzynowa z jogurtem, 

pomidor, herbata 

 
 

Płatki jaglane na mleku z 
rodzynkami, chleb razowy z 

masłem, twarożek z 
rzodkiewką, herbatka 

II ŚNIADANIE 

 
Banan 

 
Mus  wieloowocowy (mango, 
morele, gruszka) z jogurtem 

Owocowy szwedzki stół- 
(banan, jabłko, gruszka, kiwi, 

mandarynka) 

 
Woda z cytryną i miodem 

 
Jabłko 

 

 

 

OBIAD 

 

 

 

 
Zupa marchwiowa z 
imbirem i grzankami 

/marchew, imbir, 
pietruszka, por, cebula, 

kapusta włoska, kalarepa, 
mąka, śmietana, wek, 

przyprawy/ 

 
Zupa grysikowa na wywarze ze 

świeżych warzyw 
/marchew, pietruszka, por, 

cebula, kapusta włoska, 
kalarepa, kasza manna, masło, 

przyprawy/ 

 
Zupa z fasolki szparagowej z 

ziemniakami 
/fasola szparagowa, marchew, 

por, pietruszka, kalarepa, 
kapusta włoska, natka, 
ziemniaki, śmietana, 

przyprawy/ 

 
Rosół z kluseczkami na 

wywarze ze świeżych warzyw 
/marchew, pietruszka, por, 

kapusta włoska, cebula, 
masło, mąka jajka, 

przyprawy/ 

 
Zupa krupnik z mięsem  

/kasza jęczmienna, ziemniaki, 
mięso od szynki, marchew, 
cebula, czosnek, pietruszka, 

śmietana, przyprawy/ 

Zrazy ze schabu w sosie 
koperkowym, ziemniaki, 

sałatka z buraczków, jabłka i 
cebulki, kompot 

/schab, ziemniaki, por, 
koperek, marchew, cebula, 

pietruszka, śmietana, 
masło, buraki, jabłko, 
cytryna, przyprawy/ 

 
Roladki wołowe w sosie 
śmietanowym, ziemniaki 
surówka z porów i jabłka, 

kompot 
/mięso wołowe, ziemniaki 
śmietana, mąka, marchew 

cebula, pietruszka, pory, jabłka, 
przyprawy/ 

 
 

Naleśniki z serem białym i 
musem truskawkowym, kompot 

/mąka pszenna, jajka, mleko, 
ser biały, jogurt, truskawki, 

cukier/ 

 
Gulasz  z indyka z ryżem 

gotowanym na sypko, mizeria, 
kompot 

/filet indyk, ziemniaki, 
marchew, cebula, pietruszka, 

czosnek, mąka, śmietana, 
ogórek zielony, cebulka,  

przyprawy/ 
 

Dorsz  gotowany w jarzynach 
na maśle ziemniakami, 

surówka z kapusty pekioskiej, 
jabłka i marchwi, kompot 
/dorsz, ziemniaki, cebula, 
marchew, pietruszka, por 
śmietana, mąka, kapusta 

pekioska, jabłko, marchew, 
przyprawy/ 

 

PODWIECZOREK 

 

 
 
 

Jabłko po królewsku 

 
 
 

Budyo waniliowy- wyrób 
własny 

 
 
 

Kisiel wiśniowy- wyrób własny, 
wafle owsiane 

 
 
 

Jogurt naturalny  z 
brzoskwiniami 

 
 
 

Andrut z masą kakaową i 
powidłami- wyrób własny 

 
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 


