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

Śniadanie Obiad Podwieczorek 
 

Pn. 21.06.21 
Pieczywo mieszane  masło 

pasta z jajka ze szczypiorkiem 
Sałata zielona(1,7,3) 

Herbata owocowa 
Kakao 

*kawałki jabłka 

 

Zupa ogórkowa zabielana z ryżem (7,9) 
 

Makaron z serem polany masłem klarowanym (7) 

 

kompot z rabarbaru 

 

Pieczywo mieszane masło, (1,7) 
Szynka drobiowa gotowana 

Pomidor 
Herbata ziołowa 

Wt. 22.06.2021 

Chleb wieloziarnisty, masło ,serek Almette 

szczypiorek, pomidor, (1,7) 
Herbata ziołowa , kawa zbożowa z mlekiem 

*żurawina suszona 
 

Rosół wołowy z warzywami i kluskami 

grysikowymi(7,9) 

 

Gulasz z indyka , ziemniaczki z koperkiem , 

kapusta młoda 

kompot z aronii 

 

Bułka grahamka ,masło (1,7) 
dżem porzeczkowy niskosłodzony , 

 

Herbata czarna z cytryną 
 

Śr.23.06.21 
Pieczywo pszenne ,masło, 

pasztet wieprzowo-warzywny , ogórek kiszony 

(1,3,7) 
herbata rumiankowa, 

*pomarańcze 

Zupa kalafiorowa z makaronem muszelki (7,9) 

 

Łazanki z mięsem drobiowym , boczkiem , 

kapustą kiszoną i cebulką 

Kompot z truskawek 

 

Drożdżówka wielosmakowa z kruszonką , 

Herbata owoce leśne 

Czw. 24.06.21 
Bułka pszenna z makiem , 

Miód wielokwiatowy 

herbata owocowa 
*kawałki marchewki 

Zupa pomidorowa z ryżem i koperkiem(7,9) 
Ziemniaki zapiekane 

z kiełbasą i kolorowymi warzywami 

kompot z jabłek 

 

Owoce sezonowe 

(truskawki , arbuz , jabłko) 

Pt.25.06.21 
Pieczywo mieszane, masło, papryka , 

ser żółty Gouda, ( 1,7) 
Herbata owocowa 

*banan 

Barszcz czerwony z ziemniakami i majerankiem, 

(7,9) 

Naleśniki z marmoladą wieloowocową (3,7) 

kompot owocowy 
 

 

 

 

Pieczywo wieloziarniste, masło (1,7) 
Szynka Konserwowa , 

pomidor 
Herbata malinowa 

 

Śniadanie Obiad Podwieczorek 
Pon. 28.06.21 

Pieczywo mieszane, masło, 

Kiełbasa Szynkowa, ogórek zielony 

kakao, herbata czarna(1,7) 

*  woda do picia, kawałki pomidora 

 

Zupa jarzynowa z kaszą jaglaną 

(1,7,9) 

 

Ryż na mleku z musem truskawkowym i bitą 

śmietaną (7) 

Kompot z jabłek 

 

Pieczywo wieloziarniste, masło, 

pasta jajeczna , cebulka zielona (1,3,7) 

 

herbata malinowa 

 

Wt. 29.06.21 

Pieczywo razowe, masło, ser żółty Salami 

kiełki rzodkiewki, pomidorki koktailowe (1,7) 

kawa zbożowa 

*woda do picia, winogron 

Zupa kminkowa z tartym ciastem i 

lubczykiem,(3,7,9) 

 

Spaghetti bolognese z ziołami, 

 

Kompot wieloowocowy 

 

 

Galaretka z owocami 
 

 

Śr. 30.06.21 

Bułeczka z ziarnami  , masło, twarożek śmietankowy z 

warzywami (1,7) 

Herbata malinowa 

*  woda do picia, kawałki pomidora 

Zupa koperkowa z ryżem zabielana śmietaną 

(7,9) 

Jajko na twardo w sosie chrzanowo - śmietankowym 

Ziemniaki , marchewka duszona (3,7) 

Kompot z truskawek 

 

Chałka drożdżowa, masło, dżem truskawkowy, 

(7) 

Lemoniada cytrynowa 

Czw. 01.07.21 

KANAPKA WIOSENNA: 

Pieczywo wieloziarniste , masło , ogórek kiszony , 

jajko na twardo , pomidor , szczypiorek (1,3,7) 

Herbata rumiankowa , kawa zbożowa 

 
* woda do picia, jabłko 

 

Kremowa zupa selerowa z grzankami pszennymi , 

(7) 

Kotlet drobiowy w złocistej panierce 

Mizeria ze śmietaną , ziemniaczki pieczone 

(7) 

Kompot z rabarbaru 

 

 

Sok marchwiowo-bananowy 

Pierniczki w czekoladzie 

Pt. 02.07.21 
Pieczywo pszenne, masło, 

Makrela wędzona z białym serem 

herbata zwykła (1,7) 

*  woda do picia, banan 

 

Kapuśniak z ziemniakami i kiełbaską (9) 

 

Racuchy jabłkowe na maślance, cukier puder (7,3,9) 

 

Kompot z wieloowocowy 

 

Pieczywo wieloziarniste , masło , 

Kiełbasa Krakowska , pomidor , 

Herbata owocowa (1,7) 

 

 

 
Alergeny :1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby i produkty pochodne, 

7 mleko i produkty pochodne, 9 seler i produkty pochodne , 

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, majeranek oregano, bazylia, tymianek, zioła prowansalskie, 

cukier waniliowy. Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, 

selera, gorczycy. 
 


