
Wrzesień  2022 – MENU SPECJALNE DLA PRZEDSZKOLA KROPKA

01.09 02.09
CZWARTEK PIĄTEK

Zupa:
Krem warzywny
Dania główne:
1 Naleśniki z twarożkiem
Podane z prażonymi
jabłkami
I musem mango-brzoskwinia

Napój:
Sok pomarańczowy

Deser: zestaw owoców

alergeny : 1,2,3,4,5

Zupa:
Krupnik z 5 zbóż (kasza jęczmienna,
kasza pęczak, kasza jaglana,kasza
gryczana,amarantus)
Dania główne:
1 .Miruna w cieście ziemniaczki
gotowane z masełkiem i koperkiem,
surówka z marchewki

Napój:
Sok grejpfrutowo lemonkowy
deserdeser:  sałatka owocowa
Deser: sałatka owocowa
alergeny : 1,2,3,4

05.09 06.09 07.09 08.09 09.09
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Zupa:
Kapuśniak
Dania główne:

2.kaszotto z kaszy bulgur z indykiem
curry i dynią
Podane z marchewkami baby
Posypane świeżą kolendrą
Napój:
Sok  bananowy
Deser: jogurt truskawkowy

alergeny : 1,2,3

Zupa:
Krem dyniowy z prażonymi
pestkami słonecznika

Dania główne:
1.Kotlet z fileta z kurczaka z
ziemniaczkami z wody i surówką z
białej kapusty z kukurydzą i
koperkiem

Napój: sok czarna porzeczka

Deser: pudding waniliowy z
wiśniami
alergeny : 1,2,3,4

Zupa:
Barszcz biały z ziemniakami
Dania główne:
1. Amerykańskie pancakes,
podane z twarożkiem i sosem
klonowym

Napój:domowa ice tea cytrynowa
Deser: : mus dyniowy z tapioką i
polewą owoce lasu

alergeny : 1,2,3

Zupa:
Zupa ogórkowa
Dania główne:
1.Paseczki schabu w sosie
warzywno pieczeniowym jasnym
bez mąki pszennej ,podany z kaszą
gryczana i ogórkami kiszonymi

Napój :
Kompot z rabarbaru i jabłek
Deser: kaszka manna
alergeny : 1,2,3,4

Zupa:
Zupa pomidorowa z ryżem
Dania główne:
1dorsz podany z ziemniaczkami z
wody , surówka z kapusty i pora

Napój:
Kompot wieloowocowy
Deser; koktajl pieczone jabłko z
cynamonem na maślance

alergeny : 1,2,3



12.09 13.09 14.09 15.09 16.09
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Zupa :
Rosół z makaronem
Dania główne:
1.Potrawka z kurczaka z ryżem i
groszkiem z marchewką

Napój:
Sok bananowo
żurawinowy
Deser: pudding czekoladowy z
wiśniami

alergeny : 1,2,3

Zupa:
Włoski krem warzywny
Dania główne:

2. Pieczone pierogi ruskie z
włoszczyzną z pieca i
dipem z jogurtu greckiego z
nutką mięty
Napój:
napój ananasowy
Deser: jogurt grecki z granolą
alergeny : 1,2,3,4,5

Zupa:
Pomidorowa z makaronem
Dania główne:
1.Gulasz węgierski z kluskami
śląskimi i buraczkami

Napój:
Sok pomarańczowy
Deser: kaszka manna z polewa
truskawkowa

alergeny : 1,2,3

Zupa:

Krem z kury
Dania główne:
Placuszki dyniowo kukurydziane
podane z jogurtem
greckim i musem
owocowym

Napój:
Sok grejpfrutowo pomarańczowy
desrer:  owoce

alergeny : 1,2,3,4

Zupa:
Barszcz ukraiński
Dania główne:
1. Arancini z morszczukiem(
włoskie smażone kuleczki z ryżu,

mozzarelli i morszczuka )
puree z ziemniaków i
dyni, mix sałat

Napój:
Napar ooce leśne z maliną
Deser: mus banan mango, jabłko

alergeny : 1,2,3,

19.09 20.09 21.09 22.09 23.09
PONIEDZIAŁE WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Zupa:
Krem z kiszonych ogórków

Dania główne:

2 Gnocchi pomidoro z wędzoną
papryką, tymiankiem i mozzarellą
Napój:
Sok mango pomarańcza
Deser:owoce
,alergeny : 1,2,33

Zupa :
Delikatny krem chrzanowo
śmietanowy
Dania główne:

2. Pierogi z twarożkiem z jabłkami
prażonymi i musem owocowym
Napój:
Napój jabłko z maliną
Deser: c drożdżowiec
alergeny : 1,2,3

Zupa:
Zupa jarzynowa
Dania główne:

2. 2. Lasagne bolognese,
mix sałat
Napój: Sok bananowo
żurawinowy
Deser: : sałatka owocowa
alergeny : 1,2,3,4,5

Zupa:
Barszcz zabielany z makaronem
Dania główne:

Schabik z pieca w rozmarynie
z sosem pieczeniowo ziołowym
podany z kaszą gryczaną i
ogórkami kiszonymi
Napój:
Sok grejpfrutowy
Deser :Jogurt  z granolą i polewą
alergeny : 1,2,3,

Zupa:
Krem z pieczonych
bakłażanów
Dania główne:
1.Paluszki rybne, puree z
ziemniaków, surówka z
marchewki

Napój:
lemoniada
Deser: kisiel z owocami
alergeny : 1,2,3,4,5



26.09 27.09 28.09 30.09 31.09
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Zupa :
Rosół z makaronem
Dania główne:

Warzywne kotleciki
podane z ziemniaczkami
pieczonymi i surówką
z kukurydzą
Napój:
Kompot jabłkowy z nutką
korzenną
Deser: jogurt wiśniowy
alergeny : 1,2,3

Zupa:
Grochówka
Dania główne:
klasyczne kotleciki mielone,
podane z  ziemniakami, masełkiem
i koperkiem oraz surówką z
kiszonej kapusty

Napój:
Świeżo tłoczony sok jabłkowy

Deser: tapioka z mleczkiem
kokosowym z musem
mango banan
alergeny : 1,2,3,4,5

Zupa :
Krem serowo brokułowy

Dania główne:

Burrito , salsa pomidorowa, sos
jogurtowo śmietanowy

Napój:
Sok z czarnej porzeczki
Deser: ryż na mleku z domową
polewą czekoladową
alergeny : 1,2,3,4

Zupa:
Krem serowo, czosnkowy z
grzankami i oliwa z oliwek
Dania główne:

2. Spaghetti napoli
z tartym serem,
i świeżymi ziołami
Napój:
sok pomarańcza z maliną
Deser: Babka czekoladowa z
miodem

alergeny : 1,2,3

Zupa:
Pomidorowa z makaronem
Dania główne:
1. Miruna w jajku, tłuczone
ziemniaczki i koperkiem, sałatka
szwedzka

Napój:
Sok grejpfrutowo lemonkowy
Deser: sałatka owocowa
alergeny : 1,2,3,4



GRAMATURY : zupy:250-300ml ,  napoje 200ml,  kasza, ryz,

skrobia: 150gr,  warzywa, surówki: 100-120gr,  mięsa: 90-110gr, ryby 90-110gr,  sosy,  dodatki 40-60gr.

ALERGENY POKARMOWE : Mleko oraz jego przetwory  (1); Gluten (2) ; Jajka i produkty pochodne (3) ; Seler i produkty

pochodne (4) ; Ziarno sezamu ; Soja, Orzechy (5)

TAK OZNACZAMY DANIA BEZGLUTENOWE

TAK OZNACZAMY DANIA WEGETARIAŃSKIE


