
JADŁOSPIS DLA DZIECI BEZ MLECZNYCH 

 

PONIEDZIAŁEK  13.05 

 ŚNIADANIE – płatki kukurydziane na mleku roślinnym 200 ml, pieczywo 60g, masło 10g 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – zupa kalafiorowa z ryżem nie zabielana 250 ml, spaghetti bolognese 200g, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – deser z nasionami chia , herbatniki bez cukru 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

WTOREK  14.05 

ŚNIADANIE  – pieczywo mieszane 60g, masło 10g, parówki z szynki 1szt, herbata czarna 150 ml 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – zupa krupnik  250ml, bitka w sosie 75g, ziemniaki 150g, mizeria bez śmietany 75g, lemoniada 150 ml 

PODWIECZOREK  - kasza manna na mleku roślinnym na gęsto z syropem malinowym 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

ŚRODA  15.05 

ŚNIADANIE – chleb graham 60g, masło 10g, rzodkiewka z sałatą 30g, herbata z cytryną 150 ml 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – zupa krem warzywny z grzankami nie zabielany 250 ml, pulpety ze szpinakiem w sosie zabielanym mąką 

ziemniaczaną 75g , ziemniaki 150g, surówka wiosenna 75g, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – ciasto własnego wypieku, soczek 100 % 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

                                                                         CZWARTEK  16.05 

ŚNIADANIE – pieczywo mieszane 60g, masło 10g, jajecznica ze szczypiorkiem 30g, herbata owocowa 150 ml 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – zupa rosół z makaronem 250 ml, stripsy drobiowe w mące kukurydzianej 75g, ryż 130g, warzywa z pary 

75g , kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – mus jabłkowy, ciasteczko zbożowe 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

                                                                            PIĄTEK 17.05 

ŚNIADANIE – pieczywo mieszane 60g, masło 10g, pasta z makreli z ogórkiem 30g, kawa zbożowa z mlekiem 

roslinnym 150 ml 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – zupa botwinkowa nie zabielana 250 ml, pancake z dżemem 4szt.,  kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – pomidorki koktajlowe, weka z masłem 

ALEGRENY :1, 3, 4, 7, 9 

  

 

 

 

Z przyczyn od nas niezależnych zastrzega się zmiany w jadłospisie za które bardzo przepraszamy 



 


