przedszkole
Data

Poniedziałek
1.03.2021r.

Wtorek
2.03.2021 r.
Środa
3.03.2021r.
Czwartek
4.03.2021r.

Piątek
5.03.2021r.

JADŁOSPIS DEKADOWY OD 01. 03.- 31. 03. 2021 r.
I danie

II danie

Alergeny

Zupa brokułowa zabielana na
wywarze mięsno jarzynowym

Pierogi z truskawkami masłem i
cukrem, kompot wieloowocowy

1,3,7,9

Rosół z ryżem na wywarze mięsno
–jarzynowym z natką pietruszki

Pieczeń z szynki, sos, ziemniaki
sałatka z kapusty czerwonej,
kompot wieloowocowy

Zupa grysikowa z koperkiem na
wywarze mięsno jarzynowym.

Krupnik z ziemniakami na
wywarze mięsno- jarzynowym z
natką pietruszki

Zupa grochowa na wywarze
mięsno jarzynowym z
ziemniakami

Bogracz z mięsem indyczym i
kluseczkami ,pieczywo ,kompot
wieloowocowy
Udko pieczone z kurczaka
buraczki, ziemniaki puree
kompot z czarnej porzeczki
Kotleciki warzywno-rybne ,
ziemniaki puree surówka z
kiszonej kapust ,marchwi ,jabłek
kompot, z truskawek
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1,3,7,9

1, 3, 7, 9

1, 3, 7, 9

1,3,4,7,9

przedszkole
Poniedziałek
8.03.2021r.
Wtorek
9.03.2021 r.

Środa
10.03.2021r.

Czwartek
11.03.2021r.

Piątek
12.03.2021r.

Data

JADŁOSPIS DEKADOWY OD 01. 03.- 31. 03. 2021 r.
Zupa jarzynowa zabielana

na wywarze mięsnojarzynowym

Rosół z makaronem na
wywarze mięsno-jarzynowym z
natką pietruszki

Zupa dyniowa z grzankami na
wywarze mięsno jarzynowym

Zupa ogórkowa
na wywarze mięsno –
jarzynowym z natką pietruszki

Barszcz ukraiński na wywarze
mięsno-jarzynowym,

Kluski z mięsem, sałatka
szwedzka
kompot truskawkowo-jabłkowy
Pieczeń z piersi z indyka
ziemniaki puree ,sos ,sałatka z
białej kapusty i marchwi,
Kompot wieloowocowy

Gulasz wieprzowy ,kasza pęczak,
ogórek kiszony, kompot
owocowy

1, 3, 7, 9

1, 3, 7, 9

1, 3, 7, 9

Makaron z pieczarkami, serem
żółtym i ketchupem
Kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Filet z morszczuka smażony
surówka z jarzyn, ziemniaki
Kompot malinowo -porzeczkowy

1, 3, 7, 9

II danie

Alergeny

I danie
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przedszkole
Poniedziałek
15.03.2021r.

Wtorek
16.03.2021r.

17.03.2021r.

JADŁOSPIS DEKADOWY OD 01. 03.- 31. 03. 2021 r.
Ryż z jabłkiem prażonym
cynamonem i cukrem , Kompot z
czarnej porzeczki

1, 3, 7, 9

Kotlet z piersi z kurczaka,
Rosół z makaronem na wywarze ziemniaczki ,sałatka
mięsno-jarzynowym,
wielowarzywna
Kompot malinowo -porzeczkowy

1, 3, 7, 9

Zupa z soczewicy zabielana , na
wywarze mięsno – jarzynowym

Zupa kartoflanka na wywarze
mięsno -jarzynowym z natką
pietruszki

Fasolka po bretońsku z mięsem
indyczym ,pieczywo
Kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Pieczeń z szynki ,sos ,kluski
śląskie surówka z czerwonej
kapusty i jabłek
Kompot jabłkowo- porzeczkowy

1, 3, 7, 9

Czwartek
18.03.2021r.

Rosół z lanym ciastem na
wywarze mięsno – jarzynowym.

Piątek
19.03.2020r.

Zupa z ciecierzycy na wywarze
mięsno-jarzynowym

Pierogi ruskie z okrasą z cebulki
,sałatka szwedzka
Kompot wieloowocowy,

1,3,7,9

Data

I danie

II danie

Alergeny
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przedszkole
Poniedziałek
22.03.2021r.

JADŁOSPIS DEKADOWY OD 01. 03.- 31. 03. 2021 r.
Zupa krem z dyni z grzankami,
zabielana na wywarze mięsnojarzynowym

Łazanki z kapustą kiszoną i
białą, kiełbaska ,ketchup
Kompot wieloowocowy

Gulasz z piersi z indyka ,kasza
gryczana ,sałatka z ogórka
kiszonego i pora
Kompot wieloowocowy

Wtorek
23.03.2021r.

Rosół z makaronem gwiazdki
na wywarze mięsno-jarzynowym
z natką pietruszki

Środa
24.03.2021r.

Zupa ogórkowa na wywarze
mięsno jarzynowym

Pulpeciki wieprzowe z sosem
pomidorowym, ziemniaki,
kompot z czarnej porzeczki

Czwartek
25.03.2021r.

Zupa grysikowa z koperkiem na
wywarze mięsno jarzynowym

Udko z kurczaka pieczone
,sałatka jarzynowa z ryżem
kompot z czarnej porzeczki

Kapuśniak na wywarze mięsno
jarzynowym z ziemniaczkami

Kostka rybna z mintaja
ziemniaki, surówka z marchewki
kompot porzeczkowy

Piątek
26.03.2021r.
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1,3,7,9

1,3,7,9

1,3,7,9

1,3,7,9

przedszkole
Poniedziałek
29.03.2021r.

Wtorek
30.03.2021r.

Środa
31.03.2021r.

JADŁOSPIS DEKADOWY OD 01. 03.- 31. 03. 2021 r.
Zupa brokułowa zabielana na
wywarze mięsno jarzynowym

Racuchy z dżemem
truskawkowym, kompot z
czarnej porzeczki i jabłek

Krupnik na wywarze mięsno
jarzynowym z natką pietruszki

Kotlet z piersi z kurczaka
buraczki, ziemniaki ,kompot
owocowy

Zupa ziemniaczana zabielana z
warzywami na wywarze mięsnojarzynowym

Bigos z mięsem indyczym
pieczywo, kompot z malin

---------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------

---------------------------------
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przedszkole

JADŁOSPIS DEKADOWY OD 01. 03.- 31. 03. 2021 r.
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