
Poznań,  dnia 19-05-2023Przedszkole nr 100 "Mali Poznaniacy"

ważny od 22-05-2023 do 26-05-2023

Jadłospis

OpisNazwa posiłku

Poniedziałek

Żytni, masło, jajecznica na masełku ze szczypiorkiem, szynka słoneczna, pomidor,
kakao, herbata czarna z cytryną słodzona miodem (1,3,7)

ŚNIADANIE

Zupa wiśniowa z makaronem, jabłko ( gr. IV na wyjście bułka z żółtym serem, rogal
mleczny z masłem, woda mineralna niegazowana ) (9)

II ŚNIADANIE

Ziemniaki purée, leczo z kiełbasą i warzywami, chrupki kukurydziane, herbata owocowaOBIAD

OpisNazwa posiłku

Wtorek

Razowy, masło, salami delikatesowe, pasta z cieciorki z suszonymi pomidorami ( wyrób
własny), ogórek kiszony, kawa Inka z mlekiem, herbata owocowa (1,7)

ŚNIADANIE

Rosół z makaronem i natką pietruszki, pomarańcze(1,3,9)II ŚNIADANIE

Ryż paraboliczny, potrawka , groszek z marchewką zasmażany, kompot wieloowocowyOBIAD

OpisNazwa posiłku

Środa

SZWEDZKI STÓŁ
Kawiorka, masło, sałatka jarzynowa tradycyjna, ser żółty, szynka z masarkiego
straganu, papryka czerwona, kiełki lucerny, herbata ziołowa (1,3,7)

ŚNIADANIE

Koktajl truskawkowy na bazie jogurtu naturalnego greckiego i maślanki, pieczywo
WASA (7)

II ŚNIADANIE

Ziemniaki duszone, gołąbki odwrócone w sosie pomidorowym, bukiet warzyw
gotowanych na parze ( brokuł, kalafior, mini marchewka) woda z sokiem malinowym

OBIAD

OpisNazwa posiłku

Czwartek

Orkiszowy, masło, kiełbaski michorzewskie  na ciepło, ketchup, pasta z avocado z
jajkiem i czosnkiem (wyrób własny) ,  ogórek zielony,, kakao, herbata owocowa (1,3,7)

ŚNIADANIE

Krupnik gotowany na mięsie z kaszą jęczmienną, banan 1/2 szt (9)II ŚNIADANIE

Makaron w sosie brokułowo-szpinakowym z serkiem feta, ciasteczka owsiane ( wyrób
własny) kompot owocowy

OBIAD

OpisNazwa posiłku

Piątek

Chałka z kruszonką, masło, powidła śliwkowe, kaszka manna gotowana na mleku
słodzona miodem, kalarepa do chrupania (1,7)herbata czarna

ŚNIADANIE

Krem marchewkowy z batatami zabielany, melon (7,9)II ŚNIADANIE

Ziemniaki purée z koperkiem, filet z ryby panierowany, surówka z białej kapusty,
kompot śliwkowy (3,4)

OBIAD

DZIECI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PICIA BEZ OGRANICZEŃ NATURALNEJ WODY
MINERALNEJ.
PRZEDSZKOLE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY
W JADŁOSPISIE.
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