
                                                     DZIECI  ŻŁOBKOWE    

        DZIEŃ      ŚNIADANIE              OBIAD DRUGIE ŚNIADANIE/ 
PODWIECZOREK

PONIEDZIAŁEK

  22.05.2023

Jaglanka na mleku 
z rodzynkami          
Krakowska sucha 
z indyka     
Pomidorki koktajlowe  
Szczypiorki   
Chleb z masłem   
Chleb razowy z masłem 
Jabłko                               

Zupa jarzynowa z ziemniakami 
śmietaną i koperkiem
Naleśniki z serkiem 
waniliowym dżemem 
truskawkowym i cukrem 
pudrem   
Kompot rabarbarowy   
Arbuz                                          

Makrela w sosie 
pomidorowym
Ser żółty z dziurami      
Sałata rzymska   
Rzodkiewka    
Ogórek zielony  
Chleb z masłem            
Herbata z cytryną          
Banan                            

    WTOREK

   23.05.2023

Pasztet drobiowy   
Ogórek małosolny            
Pomidor malinowy 
Kiełki słonecznika 
Roszponka   
Chleb graham z masłem 
Herbata z cytryną             
Gruszka                            

Krupnik na rosole z indyka 
z natką pietruszki       
Pełnoziarniste spaghetti 
bolognese z bazylią    
Sałatka grecka z fetą oliwkami 
warzywami i winegretem
Lemoniada pomarańczowa 
Winogron                                    

Ciasto drożdżowe 
z truskawkami 
i maślano - owsianą 
kruszonką  - 
wyrób własny                
Mleko waniliowe   
Kiwi                              

      ŚRODA

  24.05.2023  

Płatki czekoladowe      
Mleko
Rzodkiewka             
Rukola     
Ser biały śmietankowy 
Chleb z masłem       
Marchewka do chrupania 
Prażone ziarna dyni         
Banan                               

Barszcz biały na kiełbasce 
śląskiej z majerankiem 
Purre ziemniaczane        
Potrawka z kurczaka 
z warzywami w sosie 
koperkowym 
Kalafior parowany z bułeczką 
tartą  
Kompot jabłkowy 
Ananas                                        

Filet z kurczaka 
gotowany  
Szpinak młody 
Kukurydza słodka  
Papryka kolorowa   
Ogórek zielony
Chleb z masłem  
Herbata owocowa      
Jabłko                            

 
CZWARTEK

25.05.2023 

Kabanos drobiowy   
Mozzarela z pomidorem
i sosem  bazyliowym      
Papryka żółta
Roszponka     
Chleb słonecznikowy       
Kawa miodowa 
z mlekiem                
Śliwka                              

Zupa ryżowa z włoszczyzną 
i koperkiem  
Kluski z mięsem i omastą   
Kapusta czerwona z jabłkiem
Napój miętowo - cytrynowy
Melon                                         

Kokosowa panna cotta 
z manny z sosem 
malinowym 
- wyrób własny     
Chrupki kukurydziane
Gruszka                         

    

    PIĄTEK

   

 26.05.2023

Twarożek z rzodkiewką 
i ogórkiem      
Szczypiorek      
Mieszanka młodych 
listków  
Bułka wrocławska
Herbata z cytryną     
Kalarepka do chrupania
Winogron                         

Krem z kukurydzy z białymi 
warzywami i grzankami 
czosnkowymi   
Ziemniaki z wody 
Zapiekany łosoś z warzywami 
pod beszamelem
Kompot wieloowocowy
Banan                                          

Pasta jajeczna 
z awokado     
Sałata masłowa  
Pomidorki cherry
Kiełki lucerny   
Chleb z masłem
Kakao     
Jabłko                            

''B''- dodatkowo w grupie ''Biedronek''     


