
 

 

 22.05.2023 

PONIEDZIAŁEK 

23.05.2023 

WTOREK 

24.05.2023 

ŚRODA 

25.05.2023 

CZWARTEK 

26.05.2023 

PIĄTEK 

ŚNIADANIE 

 
Płatki orkiszowe  na mleku, 
chleb mieszany z masłem, 

jajecznica na parze, cebulka 
zielona herbata owocowo-

ziołowa 

 
 

Kasza jaglana  na mleku, chleb 
graham z masłem, indykiem i 

papryką herbata owocowa 

 
Szwedzki stół : Płatki 

kukurydziane na mleku, śliwki 
morele,  żurawina, daktyle 

weka z masłem,   miód  
naturalny,  herbata z cytryną 

 
 

Płatki ryżowe  na mleku, chleb 
mieszany z masłem, pasta z 

łososia  z koperkiem,  herbata   
owocowa 

 
Płatki jęczmienne  na mlek, 
chleb mieszany z masłem 

twarożek z rzodkiewką,                   
herbata miętowa 

II ŚNIADANIE 

 
 

Jabłko tarte 

 
 

Banan 

 
 

Mus z malin 

 
 

Truskawki w syropie 

 
 

Sok z czarnej porzeczki 

 

 

 

OBIAD 

 

 

 

 
Francuska zupa cebulowa 

/wywar jarzynowy, 
marchew, pietruszka, kap. 

włoska, pory, seler,             
sól, cebula, śmietana/ 

 
Zupa   jarzynowa   z cielęciną  i 
ziemniakiem /wywar mięsny, 
polędwiczka, pory, marchew, 
kalafior brokuły, pietruszka, 

seler, kapusta włoska, 
ziemniaki, cebula, śmietana, 

czosnek, sól/ 

 
Zupa - krem fasolowa 

/wywar warzywny, fasolka 

szparagowa,  marchew, pory, 

seler, pietruszka, śmietana, sól, 

pieprz, koperek/ 

 
 

Zupa  dyniowa 
/wywar jarzynowy, dynia, 

marchew, cebula, pietruszka, 
seler,  pory, śmietana/ 

 
Zupa z soczewicy 

/wywar warzywny, soczewica, 

marchew, pietruszka,  seler, 

ziemniaki, pory, sól, pieprz, 

pietr.  zielona/ 

 
Ryż na sypko, polędwiczka 

duszona w ziołach, surówka 
wielowarzywna, kompot 
/ryż, wołowina, cebula, 

kapusta  pekioska, 
marchew, czosnek, 
śmietana, jogurt/ 

 
 

Kopytka z masłem i musem                  
z jabłek, kompot 

/mąka, jajka, ser, biały, 
ziemniaki, masło,  cukier                  

jabłka/ 

 
Ziemniaki, sznycelki z dorsza, 

sos cebulowy, surówka z porów 
i jabłka, kompot 

/ziemniaki, dorsz, jajka, olej, 

pory, mąka, cebula, jabłka,  

jogurt/ 

 
Ziemniaki, gulasz wołowy, 
sos czosnkowy, sałatka z 

buraków, kompot 
/ziemniaki, wołowina, cebula, 

olej, mąka, śmietana, buraki, 

jabłka, ogórek kiszony, 

cytryny/ 

 
Spaghetti bolognese z mięsem 

i warzywami w sosie 
pomidorowym, kompot 

/makaron, schab, czosnek, 
marchew, cebula, pory, 
przecier pomidorowy, 

śmietana/ 

 

PODWIECZOREK 

 

 

Legumina grysikowa z 

sosem z owoców leśnych, 

cytryniada 

 
 

Kisiel z truskawkami, biszkopty 

 
 

Placek marchewkowy, kawa z 
mlekiem, napój wieloowocowy 

 

Mus  z mango, brzoskwini i 

bananów  z jogurtem,  

chrupki 

 
Smoothie waniliowo- 
wiśniowe,   chrupki 

kukurydziane 
 

 
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 


