Jadłospis Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajeczka” oraz Bajeczka
„BABY” w Kętach
Śniadanie
Obiad
Podwieczorek
Pn. 26.09.22
Zupa kalafiorowa z tartym
Chleb słonecznikowy ,masło
ciastem – zabielana(7,9)
Pieczywo pszenne, masło,
Szynka drobiowa z Kurczaka
Pulpety rybne z Dorsza (4,3,7) Ser żółty Gouda , ogórek zielony
Sałata zielona, rzodkiewka(1,7)
Puree ziemniaczane ,
Herbata żurawinowa (1,7)
kakao , herbata rumiankowa
marchewka duszona
*woda do picia
kompot wieloowocowy
Wt. 27.09.22
Pieczywo pszenno-razowe, masło,
serek waniliowy(1,7)
herbata czarna porzeczka
* woda do picia

Zupa koperkowa z lanymi
kluseczkami (7,9)
Pierogi leniwe z masłem
klarowanym , cynamonem i
cukrem (3,7)
Jabłuszko
Kompot wieloowocowy

Chrupki kukurydziane
Maślanka truskawkowa

Śr. 28.09.22
Zupa rosół drobiowo-warzywny
Pieczywo pszenno-razowe , masło , makaronem nitki i lubczykiem Chałka drożdżowa z kruszonką,
Pasztet drobiowy
(9)
masło ,
(wyrób własny kuchni)
Fasolka po Bretońsku miód wielokwiatowy ,
ogórek kiszony(3,7)
pieczywo pszenne
Kakao (7)
Herbata z żurawiną
Kompot wieloowocowy
* woda do picia
Czw. 29.09.22
Bułka grahamka , masło, (1,3,7)
Pasta jajeczna ze szczypiorkiem ,
Kawa zbożowa
herbata czarna z cytryną
*woda do picia,

Pt.30.09.22
Pieczywo wieloziarniste, masło ,
Polędwica Sopocka ,(4,7)
pomidor malinowy
Bawarka ,herbata owoce leśne
* woda do picia

Zupa ogórkowa z ryżem – z
kluseczkami lanymi (1,7,9)
Karkówka w jarzynach,
Ziemniaki ,
surówka z kapusty kiszonej i
marchwi(7)
Kompot wieloowocowy
Kremowa zupa kukurydziana
z grzankami pszennymi –
zabielana(7)
Naleśniki z dżemem
brzoskwiniowym z brązowym
cukrem pudrem i
cynamonem(3,7)
Kompot wieloowocowy

Kanapka jarska:
Chleb na maślance, masło,
Jajko na twardo, ogórek zielony,
pomidor malinowy, sałata
zielona, rzodkiewka (1,3,7)
Herbata czarna
Sok bananowy
Herbatniki maślane

Wrzesień 2022 r
Alergeny występujące w posiłkach: 1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby, 7 mleko i jego pochodne ,8 orzechy, 9 seler
*Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, herbatniki, biszkopty)mogą zawierać śladowe
ilości alergenów glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, orzechów i selera.

