
Jadłospis Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajeczka” oraz Bajeczka 
„BABY” w Kętach 

Śniadanie Obiad Podwieczorek 
Pon. 09.05.22 

Pieczywo mieszane, masło, 

ser żółty Gouda, ogórek zielony, 
bawarka , melisa (1,7) 
* woda do picia, jabłko 

 

Zupa koperkowa z makaronem 

szlacheckim -zabielana 

(7,9) 

Naleśniki  z marmoladą z dzikiej róży, owoce 

sezonowe(3,7) 

kompot wieloowocowy 

 

Bułka grahamka, masło, 

Flet z indyka , rzodkiewka, 

 

herbata owocowa (1,7) 

Wt.10.05.22 

Pieczywo razowe, masło, 
pasta jajeczna ze szczypiorkiem , 

kakao , herbata z cytryną (1,7) 
*woda do picia, banany 

 

Krupnik z ziemniakami i kaszą jęczmienną -

zabielany 

(1,7,9) 

Ryba duszona w jarzynach , ziemniaki , 

surówka z kapusty kiszonej (4) 

kompot jabłkowy 

 

Owsianka na mleku z bakaliami (7) 

Śr. 11.05.22 

Pieczywo wieloziarniste , masło, 

dżem brzoskwiniowy niskosłodzony , 

płatki owsiane na mleku, herbata ziołowa (1,7) 
* woda do picia, gruszki 

Kremowa zupa cebulowa z groszkiem 

ptysiowym -zabielana  (7) 

Makaron łazanka z kiełbaską , boczkiem , kapustą 

kiszoną i warzywami 

Kompot wieloowocowy 

Pieczywo pszenne , masło , 

pasta z kiełbasy i jajka(wyrób własny kuchni) 

ogórek kiszony , papryka czerwona(3,7) 

Herbata ziołowa 

Czw. 12.05.22 
Pieczywo pszenne, masło, 

pasta z wędzonej makreli z białym serem , 
herbata  czarna z cytryną (1,4,7) 
*woda do picia, talarki z banana 

 

Zupa kminkowa z kluseczkami z kaszy 

manny(3,7,9) 

Gulasz z indyka, kasza perłowa, 

Buraczki czerwone tarte 

kompot z rabarbaru 
 

 

Sok bananowy 

Herbatniki maślane 

Pt.13.05.22 
Bułki kajzerki,  masło, serek waniliowy 

Kakao, herbata malinowa(1,7) 
*woda do picia, świeże pomarańcze 

 

Barszczyk biały z ziemniakami - zabielany (7,9) 

Makaron zapiekany z masłem klarowanym i białym 

serem 

Kompot owocowy 

 

 

Pieczywo wieloziarniste , masło, 

Kiełbasa Krakowska , sałata masłowa(1,7) 

Herbata miętowa 
 

 

Pon. 16.05.22 
Pieczywo razowe , masło, 

ser żółty Edamski , papryka czerwona , 
Melisa z jabłkiem (1,7) 
* woda do picia, jabłko 

 

 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami - zabielana  (7,9) 

Ryż na mleku z musem truskawkowym (7) 
Kompot z rabarbaru 

 

 

Pieczywo mieszane, masło, 

Szynka drobiowa z Kurczaka , 

Kiełki rzodkiewki, ogórek zielony , 

herbata owocowa (1,7) 
 

Wt. 17.05.22 

Pieczywo pszenne, masło, 

Pasta jajeczna  ze szczypiorkiem , 

pomidorki koktajlowe , 

Kawa zbożowa , herbata rumiankowa 

* woda do picia, żurawina 

 
 

Rosół drobiowo-wołowy  z lanym ciastem , (3,7,9) 

Fasolka po bretońsku z pieczywem pszennym 

Kompot wieloowocowy  
 

Galaretka agrestowa 

z owocami i bitą śmietaną(7) 

Śr. 18.05.22 
Pieczywo mieszane, masło, 

Filet wędzony z indyka , rzodkiewka , 

herbata owocowa (1,7) 
* woda do picia, bakalie 

 

Zupa szczawiowa ziemniakami i jajkiem – zabielana 

(3,7,9) 

Lasagne z mięsem mielonym wieprzowym z 

ziołami, tartym żółtym serem (7) 
Kompot owocowy 

 

Koktajl truskawkowy , 

Pałeczki kukurydziane (7) 

 

 

Czw. 19.05.22 

Sami komponujemy kanapki: 

Pieczywo pszenne, masło, jajko na twardo, ser żółty ,  

Sałata zielona, pomidor malinowy ,ogórek zielony  

*woda do picia, marchew 
 

 

Zupa pomidorowa z ryżem -zabielana ( 7,9) 

Zrazy wieprzowe w sosie cebulowym 

Puree ziemniaczane, 

Fasolka szparagowa z bułką tartą ,(3,7) 

Kompot z jabłek 

 

 
Bułka maślana z miodem wielokwiatowym , 

Kakao, herbata malinowa(1,7) 
 

Pt. 20.05.22 
Pieczywo wieloziarniste ,  masło, 

ser żółty Gouda , sałata masłowa 

Herbata z cytryną (1,7) 
* woda do picia, żurawina 

 

Selerowa zupa z grzankami pszennymi- zabielana 

(7,9,) 

Pierogi leniwe z masłem klarowanym ,cynamonem 

oraz cukrem trzcinowym , (3,7) 

surówka z marchewki i jabłka 

kompot wieloowocowy  

 

Pieczywo pszenne, masło, 

Twarożek kanapkowy z makrelą , 

ogórek zielony 

Herbata malinowa (4,7) 
 

MAJ 2022 
 

 

Alergeny występujące w posiłkach 1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby i ich produkty pochodne, 7 nabiał 
8 orzechy, 9 seler 

Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe(np. herbata, kakao, dżem itd.)mogą zawierać śladowe ilości 
alergenów glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, orzechów, selera i gorczycy 


