
Warszawa,  dnia 18-05-2023Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"

ważny od 22-05-2023 do 26-05-2023

Jadłospis

OpisNazwa posiłku

Poniedziałek

Kasza manna na mleku, pieczywo mieszane z masełkiem, kiełbasa szynkowa, sałata,
ogórek zielony, herbata owocowa.
2 - śniadanie - banan
alergeny  1,7

Śniadanie

Zupa jarzynowa na mięsie, filet z indyka  w sosie śmietanowo ziołowym, ryż, mix sałat z
sosem winegret, kompot owocowy.
alergeny - 1,7,9

Obiad

Chałka z masłem i miodem, kakao, jabłko.
alergeny - 1,7

Podwieczorek

OpisNazwa posiłku

Wtorek

Pieczywo mieszane z masłem, kiełbasa żywiecka, twarożek z rzodkiewką, sałata,
papryka, kawa mleczna.
2-śniadanie- gruszka
alergeny - 1,7

Śniadanie

Zupa pomidorowa z makaronem na mięsie, kotlet schabowy, ziemniaki, marchewka z
groszkiem, kompot.
alergeny -1,3,7,9,

Obiad

Bułka z masełkiem, szynka drobiowa, ogórek zielony, jabłka, kakao.
alergeny - 1,7

Podwieczorek

OpisNazwa posiłku

Środa

Płatki owsiane na mleku, pieczywo mieszane z masłem, polędwica sopocka, sałata,
ogórek kiszony, herbata owocowa.
2-śniadanie- banan
alergeny - 1,7

Śniadanie

Zupa ogórkowa na mięsie, kotlety jajeczne, ziemniaki puree, surówka wiosenna (sałata,
ogórek zielony, rzodkiewka, koperek, sos jogurtowy), kompot owocowy.
alergeny- 1,3,7,9

Obiad

Ciasto zebra (wypiek własny), gruszka, kakao.
alergeny - 1,3,7

Podwieczorek

OpisNazwa posiłku

Czwartek

Stół szwedzki: pieczywo mieszane, masło, szynka gotowana, salami, kabanos, jajko,
sałata, ogórek kiszony, pomidor koktajlowy, kiełki, kawa mleczna.
2-śniadanie - kiwi
alergeny - 1,7

Śniadanie

Barszcz biały na kiełbasce, pierogi z mięsem, kapusta kwaszona gotowana, kompot
owocowy.
alergeny -1,7,9

Obiad

Budyń śmietankowy z sokiem malinowym, herbatniki, jabłka.
alergeny - 1,7

Podwieczorek

OpisNazwa posiłku

Piątek
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Płatki kukurydziane na mleku, pieczywo mieszane z masełkiem, szynka z beczki,
sałata, ogórek zielony, herbata z cytryną.
2 -śniadanie - gruszka, rodzynki.
alergeny - 1,7

Śniadanie

Zupa krem pieczarkowa na mięsie, gulasz z warzywami, makaron razowy, kapusta
pekińska z kukurydzą i koperkiem, lemoniada.
alergeny -  1,3,7,9.

Obiad

Grahamka z masełkiem i serem żółtym, rzodkiewka, kawa mleczna, banan.
alergeny - 1,7

Podwieczorek
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