
PRZEDSZKOLE  WESOŁE  NUTKI  część 1

ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

TYDZIEŃ 1

Poniedziałek 11.09. (DZIEŃ 1)
płatki kukurydziane na mleku 250ml zupa krem z zielonego groszku z grzankami 250ml gruszka 1 szt

pieczywo wieloziarniste 90g risotto z mięsem drobiowym i warzywami (pieczenie/ duszenie) 200g chrypki kukurydziane 5g

masło 15g sos pomidorowy 80ml

wędlina wieprzowa 20g kompot 250ml

dżem niskosłodzony 20g

pomidor 20g

herbata 250ml

Wtorek 12.09. (DZIEŃ 2)
pieczywo razowe 90g zupa szczawiowa z jajem 250ml jogurt naturalny z owocami 150g/50g

masło 15g gulasz wieprzowy (pieczenie/ gotowanie) 60g/60ml

krakowska parzona 20g kasza gryczana 100g

pasta twarogowa z przyprawami 20g surówka z kapusty pekińskiej i kukurydzy 80g

papryka 20g kompot 250ml

listek sałaty 1 szt.

herbata zielona 250ml

Środa 13.09. (DZIEŃ 3)
pieczywo żytnie 90g zupa krupnik 250ml chałka 45g

masło 15g makaron z serem twarogowym 150g/60gdżem 20g

wędlina drobiowa 20g polewa owocowa na jogurcie naturalnym 60ml

pomidor 20g kompot 250ml

ser żółty 20g śliwka 1 szt.

kakao 250ml

Czwartek 14.09. (DZIEŃ 4)
pieczywo graham 90g rosół z makaronem 250ml winogron 100g

masło 15g pierś drobiowa panierowana 60g/60ml

twaróg z jogurtem naturalnym i szczypiorkiem 20g ziemniaki 100g

polędwica wieprzowa 20g mizeria w jogurcie naturalnym 80g

rzodkiewka 20g kompot 250ml

herbata 250ml

Piątek 15.09. (DZIEŃ 5)
zupa koperkowa z ziemniakami 250ml śliwka 100g

pieczywo wieloziarniste 45g kotlet rybny w sosie śmieatnowym z natką pietruszki 60g/40 pałki kukurydziane 5g

masło 8g kasza gryczana 100g

polędwica sopocka 20g surówka z sezonowych warzyw mieszanych 80g

ser żółty 20g kompot 250ml

pomidor 20g

kawa zbożowa z mlekiem 250ml



TYDZIEŃ 2

Poniedziałek 18.09. (DZIEŃ 8)
płatki kółka miodowe na mleku 250ml zupa brokułowa z ziemniakami 250ml winogron 100g

pieczywo żytnie 45g potrawka drobiowo - warzywna (pieczenie/ gotowanie) 60g/60g/60ml

masło 8g ziemniaki 100g

polędwica z indyka 20g kompot 250ml

ser żółty 20g

ogórek 20g

herbata z cytryną 250ml

Wtorek 19.09. (DZIEŃ 9)
weka 90g zupa zacierkowa z zieleniną 250ml koktail mleczno-owocowy 200ml

masło 15g udziec z kurczaka zapiekany z ziołami prowensalskimi 60g

ser topiony z ziołami 20g ziemniaki 100g

polędwica wieprzowa 20g surówka z buraczków 80g

pomidor 20g kompot 250ml

herbata 250ml

Środa 20.09. (DZIEŃ 10)
pieczywo orkiszowe 90g zupa jarzynowa 250ml banan 1szt

masło 15g kotlet mielony wieprzowy pieczony w konwekcji beztłuszczowo 60g

kiełbasa żywiecka 30g ziemniaki 100g

twaróg z jogurtem naturalnym i szczypiorkiem 20g surówka z marchewki i jabłka 80g

papryka 20g kompot 250ml

kakao 250ml

Czwartek 21.09. (DZIEŃ 11)
pieczywo wieloziarniste 90g zupa barszcz biały 250ml gruszka 1szt.

masło 15g pierogi ruskie 4szt. pałki kukurydziane 1szt.

parówka drobiowa na ciepło 1szt. jogurt naturalny 50ml

ketchup łagodny 10g kompot 250ml

ser żółty 20g

herbata 250ml

Piątek 22.09.  (DZIEŃ 12)
pieczywo graham 45g zupa barszcz czerwony 250ml ciasto babka 60g

masło 8g paluszki rybne 2 szt.

wędlina wieprzowa 20g ziemniaki z koperkiem 100g

jajko gotowane 1 szt. surówka z młodej kapusty z marchewką i jabłkiem 80g

pomidor 20g kompot 250ml

mleko do picia 250ml jabłko 1szt


