
DATA ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD 

22.05.2023 
PONIEDZIAŁEK 

Pieczywo mieszane z masłem(1,7) , wędlina 
drobiowa (6), ogórek kiszony, pomidor 
koktajlowy, sałata 
Mleko(7) 

Zupa krem z cieciorki(7,9)   z 
groszkiem ptysiowym. 
DESER: jogurt naturalny(7), wafle 
ryżowe(1), banan, marchewka 
Woda 
 

Puree(7), polędwiczki z 
kurczaka w panierce (3,6), 
surówka z kapusty pekińskiej, 
marchewki, kukurydzy z 
dodatkiem oliwy z oliwek. 
Sok jabłkowy. 

23.05.2023 
WTOREK 

Owsianka na mleku (1,7), pieczywo 
mieszane z masłem(1,7),dżem, kalarepa, 
papryka, ogórek zielony 
Herbata owocowa 

Zupa kalafiorowa (7,9) z natką 
pietruszki. 
DESER: rogal z masłem i miodem 
(1,7), jabłko, mleko smakowe (7) 

Leczo warzywne z makaronem 
razowym (1,3) 
Ogórek kiszony w słupkach. 
Sok pomarańczowy. 

24.05.2023 
ŚRODA 

Pieczywo mieszane z masłem(1,7), 
kabanosy(6), pasta jajeczna (3), szczypiorek, 
rzodkiewka, ogórek zielony. 
Herbata z cytryna. 

Zupa brokułowa z ziemniakami (9). 
DESER: kisiel, chrupki kukurydziane 
(1), gruszka. 
Kakao(7) 

 Pyzy, gulasz wieprzowy w 
ciemnym sosie. 
Surówka z buraków i cebulki. 
Cukinia w słupkach. 
Sok wiśniowy. 

25.05.2023 
CZWARTEK 

Płatki z mlekiem (1,7), pieczywo mieszane z 
masłem (1,7), powidła, pomidor koktajlowy, 
ogórek kiszony, kiełki. 
Herbata owocowa 

Zup pomidorowa z makaronem 
(7,9). 
DESER: serek waniliowy(7), 
pieczywo chrupkie(1), rzodkiew. 
Herbata ziołowa 

Ryż na mleku z prażonym 
jabłkiem i cynamonem. 
Surówka z marchewki i jabłka. 
Sok winogronowy. 

26.05.2023  
PIĄTEK 

Pieczywo mieszane z masłem(1,7), pasta z 
tuńczyka(4), ser żółty(7), rzodkiewka, ogórek 
zielony, kalarepa. 
Kawa zbożowa na mleku(1,7) 

Zupa fasolkowa z natka pietruszki. 
DESER: mus owocowy, biszkopty 
bezcukrowe (1,3,7), jabłko 
Herbata ziołowa 

Kasza pęczak z suszonymi 
pomidorami i szpinakiem(1). 
Surówka z papryki kolorowej i 
ogórka zielonego. 
Sok marchwiowy. 

29.05.2023 
PONIEDZIAŁEK 

Pieczywo mieszane z masłem(1,7), kiełbaski 
z szynki(6), ogórek zielony, rzodkiewka, 
pomidor koktajlowy. 
Mleko(7) 

Zupa koperkowa z ziemniakami 
(6,9) 
DESER: jogurt naturalny z 
owocem(7), chrupki kukurydziane 
(1), kalarepa. 
Herbata ziołowa 

Ziemniaki z koperkiem, kotlet 
schabowy panierowany. 
Surówka z marchewki, chrzanu 
na bazie jogurtu. 
Sok pomarańczowy. 

30.05.2023  
WTOREK 

Pieczywo mieszane z masłem (1,7), jajko 
gotowane ze szczypiorkiem(3), dżem, sałata, 
pomidor malinowy 
Kakao(7) 

Zupa krem pieczarkowy z 
grzankami(1,7,9) 
DESER: sałatka owocowa, biszkopty 
bezcukrowe(1,3,7), mleko 
owocowe(7) 
Woda 

Placki ziemniaczane z cukinią i 
śmietaną kwaśną(1,3,7) 
Surówka z białej kapusty, 
rodzynek, marchewki, 
brzoskwini na bazie jogurtu(7) 
Sok wiśniowy. 

31.05.2023 
ŚRODA 

Pieczywo mieszane z masłem(1,7), wędlina 
drobiowa(6), serek biały (7), szczypiorek, 
rzodkiewka, ogórek kiszony. 
Kawa zbożowa na mleku(1,7) 
 

Zupa meksykańska(6,9) 
DESER: koktajl owocowy(7), 
kawiorek z masłem i miodem(1,7), 
marchewka. 
Woda 

Makaron łazanki z kiszona 
kapusta i mięsem 
mielonym(1,3,6,7) 
Marchewka w talarkach. 
Sok jabłkowy. 

01.06.2023 
CZWARTEK 

Płatki z mlekiem(1,70, pieczywo mieszane z 
masłem (1,7), pasta z awokado z 
jajkiem(3,7), dżem, pomidor, ogórek zielony, 
papryka. 
Herbata owocowa 

Zupa jarzynowa(6,9) 
DESER: serek truskawkowy(7), 
ciastka be-be(1,3), winogrono. 
Herbata ziołowa 

Kaszotto z kaszy gryczanej, 
pieczarek i warzyw. 
Surówka z kiszonej kapusty z 
dodatkiem marchewki. 
Sok wieloowocowy. 

02.06.2023  
PIĄTEK 

Pieczywo mieszane z masłem(1,7), ser 
żółty(7), pomidor koktajlowy, rzodkiew, 
kiełki brokuła. 
Mleko(7) 

Zupa krem marchewkowy z 
prażoną dynią(7,9) 
DESER: kisiel z serkiem 
waniliowym(7), rurka waflowa, 
jabłko, ogórek zielony. 
Herbata ziołowa 

Ziemniaki, ryba duszona w sosie 
warzywnym. 
Surówka porowa z białej 
kapusty i marchewki. 
Sok z czarnej porzeczki. 

                                    Przedszkole nr 3 zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie.                                  

                 Woda niegazowana podawana na życzenie dzieci.                                                               

     Natka pietruszki podawana do każdej zupy. 


