
 

 

 

MENU OBIADOWE- PRZEDSZKOLE- OD 20.03 DO 31.03 

diety: bezglutenowa BG, bez białek mleka krowiego BM 

PONIEDZIAŁEK 20.03 
Zupa: Krem z zielonych warzyw ze śmietaną i grzankami razowymi /1,7,9/ ze śmietaną roślinną BM bez 

grzanek BG 
Drugie danie: Kurczak w delikatnym sosie curry /7/ Kurczak w delikatnym sosie curry na mleku roślinnym 

BM ryż paraboliczny świeża natka pietruszki blanszowany brokuł mini marchewki 
Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Banan/ Herbatniki- 2 sztuki /1,3/ Wafle kukurydziane BG 
 

WTOREK 21.03 
Zupa: Włoska minestrone z drobnym makaronem /1,7,9/ z makaronem bezglutenowym /9/ BG 

Drugie danie: Pieczony stek drobiowy z udka kurczaka puree ziemniaczane z koperkiem /7/ puree z 
dodatkiem oliwy z oliwek BM  surówka z białej kapusty z jabłkiem i ogórkiem kiszonym 

Napój: Kompot wieloowocowy 
Deser: Jabłecznik z cynamonową kruszonką /1,3/ Jabłecznik bezglutenowy  z cynamonową kruszonką /3/ 

BG /Marchewka w słupkach 
 

ŚRODA 22.03 
Zupa: Delikatna grochowa na wywarze mięsnym /9/ 

Drugie danie: Pancakes /1,3,7/ Pancakes bezglutenowe /3,7/ BG Pancakes na napoju roślinnym /1,3/ 
BM  jogurt grecki z mango /7/ mus z mango BM sos z czerwonej porzeczki   

Napój: Kompot wieloowocowy 
Deser: Gruszka/ Wafelki kukurydziane – 2 sztuki 

 
CZWARTEK 23.03 

Zupa: Krupnik na wywarze mięsnym z kaszą jaglaną i warzywami /9/ 
Drugie danie: Bitki ze schabu /1/  (z dodatkiem mąki kukurydzianej BG) sos pieczeniowo- majerankowy 

szare kluski kluski ziemniaczane /3/ BG surówka z buraczków z cebulką i natką pietruszki 
Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Panna cotta z sosem truskawkowo-malinowym/7/ Galaretka owocowa z musem truskawkowo - 
malinowym BM/ Jabłko 

PIĄTEK  24.03 
Zupa: Krem z gruszki i pietruszki z prażonym słonecznikiem /9/ 

Drugie danie: Kotlet rybny /1,3,4/ Kotlet rybny w panierce kukurydzianej /3,4/ BG pieczone ziemniaczki 
/7/ sos tatarski surówka z kiszonej kapusty jabłka i marchewki 



 

 

Deser: Domowa bułeczka drożdżowa z nadzieniem szpinakowo- serowym i czarnuszką /1,3,7/ Ciasto 
bezglutenowe wytrawne ze szpinakiem pomidorem i czarnuszką  /3/ BG BM 

 
PONIEDZIAŁEK  27.03 

Zupa: Kalafiorowa z brokułem ziemniakami i śmietaną /7,9/ ze śmietaną roślinną BM 
Drugie danie: Chilli con carne z mięsem wieprzowym czerwoną fasolką i włoszczyzną kasza kukurydziana 

dip jogurtowy /7/  dip majonezowy BM 
Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Koktajl rafaello z bananem i owocami leśnymi na jogurcie naturalnym /7/ Koktajl rafaello z 
bananem i owocami leśnymi na napoju roślinnym BM /Jabłko 

 
WTOREK 28.03 

Zupa: Pomidorowa na wywarze drobiowym z ryżem jaśminowym śmietaną i natką pietruszki /7,9/ ze  
śmietaną roślinną  BM 

Drugie danie: Polędwiczki z kurczaka w delikatnej panierce /1,3/ panierce kukurydzianej BG /3/ 
gotowane ziemniaczki baby z koperkiem surówka z kapusty pora jabłka i marchewki 

Deser: Ciasto na maślance z owocami i kruszonką /1,3,7/ Ciasto bezglutenowe z owocami i kruszonką/3/ 
BG BM 

 
ŚRODA 29.03 

Zupa: Ogórkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami koperkiem i śmietaną /7,9/ze śmietaną roślinną 
BM 

Drugie danie: Makaron farfalle /1/ Makaron bezglutenowy BG w sosie neapolitańskim z marchewką 
bazylią i serem mozzarella /7/ bez sera BM 

Napój: Kompot wieloowocowy 
Deser: Wytrawna muf finka z cukinią zielonym groszkiem i papryką na mące bezglutenowej BG /3/ 

/Mandarynka 
 

CZWARTEK 30.03 
Zupa: Barszczyk czerwony z jarzynami i ziemniakami na wywarze drobiowym /9/ 

Drugie danie: Sznycel wieprzowo-drobiowy /1,3/ z dodatkiem mąki kukurydzianej /3/BG puree 
ziemniaczane z koperkiem /7/ puree z dodatkiem oliwy z oliwek BM marchewka z groszkiem 

glazurowana masłem /7/ bez masła BM 
Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Galaretka truskawkowa z owocami i musem brzoskwiniowym/1/2 Banana 
 

PIĄTEK 31.03 
Zupa: Krem z marchewki i soczewicy z grzankami razowymi /1,9/ bez grzanek BG 

Drugie danie: Naleśniki /1,3,7/ Naleśniki bezglutenowe /3,7/ BG Naleśniki na napoju roślinnym /1,3/ BM  
z serkiem brzoskwiniowym /7/ z prażonymi jabłkami BM i mus malinowo-truskawkowy  

Napój: Kompot wieloowocowy 
Deser: Gruszka/ Wafelki z ciecierzycy- 2 sztuki 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERGENY POKARMOWE WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH: 
 

1 – Zboża zawierające gluten, 2 – Skorupiaki i produkty pochodne 
3 – Jaja i produkty pochodne, 4 – Ryby i produkty pochodne, 5 – Orzeszki ziemne (arachidowe) 

6 – Soja i produkty pochodne, 7 – Mleko i produkty pochodne, 8 – Orzechy, 9 – Seler i produkty pochodne, 
10 – Gorczyca i produkty pochodne, 11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne 

12 – Dwutlenek siarki, 13 – Łubin, 14 – Mięczaki 

 


