
  

 
 

 
 

 
JADŁOSPIS 

  od 8 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. 
 
 

Poniedziałek 8 sierpnia  2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną 
Kawa zbożowa z mlekiem 
Chleb ziarnisty z masłem, szynką wieprzową, świeżym ogórkiem i listkami rukoli 
 

Drugie śniadanie   
Śliwka renkloda 

 
Obiad  

Zupa z groszku łupanego z ziemniakami, marchewką, pietruszką, porem, selerem, cebulką, 
czosnkiem, majerankiem i zielenią.  
Risotto z mięsem wieprzowym, włoszczyzną i sosem pomidorowo - ziołowym,  
Kompot owocowy  
 

Podwieczorek  
DESER – arbuzowa pizza z gruszką, kiwi, kolorowym winogronem, czerwoną porzeczką i 
listkami mięty   

 
Wtorek 9 sierpnia 2022 r. 

Śniadanie 
Herbatka z limonką,  
Mleko  
Chałka z masłem i dżemem truskawkowym, 
 

Drugie śniadanie 
Marchewka  
 

Obiad  
Zupa ziemniaczana z  marchewką, pietruszką, porem, selerem i koperkiem  
Gulasz wieprzowy z warzywami, pieczona papryką, cebulką, czosnkiem i szczypiorkiem, 

ziemniaki,  

Ćwikła z chrzanem,  

Kompot wieloowocowy   
 

Podwieczorek 
Jabłko,      
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JADŁOSPIS 

   od 8 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. 
 

Środa 10 sierpnia 2022 r. 
Śniadanie 

Kawa zbożowa z mlekiem 
Herbata z cytryną  
Samodzielne kanapeczki – chleb pytlowy z masłem + polędwica wieprzowa, rzodkiewka,  
Pomidorki koktajlowe, szczypiorek,  

 
Drugie śniadanie   
Nektarynka  
 

Obiad  
Kapuśniaczek ze słodkiej kapusty, marchewką, pietruszką, porem, selerem, ziemniakami, 
kiełbasą wiejską i zieloną pietruszką,  
Pierogi leniwe + marchewkowa surówka z jabłkami  
Lemoniada z cytryną, limonką i świeżą miętą  

 
Podwieczorek 
DESER – muffinka czekoladowo – bananowa (własnego wypieku) + lemoniada pomarańczowa  

 
 

Czwartek 11 sierpnia 2022 r. 

Śniadanie 
Herbata z cytryną,  
Kakao 
Bułeczka kielecka z masłem, żółtym serem i pomidorkiem malinowym,  

 
Drugie śniadanie   
½ banana  
 

Obiad  
Rosół drobiowo – wołowy z makaronem, marchewką, pietruszką, porem, selerem i natką 

pietruszki,   

Udko pieczone w miodzie i ziołach prowansalskich, ziemniaki z koperkiem,  

Mizeria ze szczypiorkiem i sosem śmietanowo –jogurtowym,  

Kompot owocowy  
 
Podwieczorek 
DESER – kisiel wiśniowy z kawałkami kiwi,   
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JADŁOSPIS 

   od 8 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. 
 

piątek 12 sierpnia 2022 r. 
Śniadanie 

Herbata z cytryną,  

Kawa zbożową z mlekiem 
Chleb ziarnisty z masłem, pastą z makreli w sosie pomidorowym, zieloną i czerwoną 
papryką i szczypiorkiem,  
 
Drugie śniadanie   
Ananas   
 

Obiad  
Krupnik jęczmienny z mięsem z kurczaka, włoszczyzną i koperkiem, zabielony śmietaną 
Makaron wypiekany z jabłkami i cynamonem  + mus jogurtowo - waniliowy  
Woda z miętą i sokiem z cytryny  

 
Podwieczorek 
soczek owocowy + kruche ciasteczko z ziarnami słonecznika i sezamu    

 

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie. 

W ciągu dnia dzieci mają nieograniczony dostęp do źródlanej lub mineralnej wody 

niegazowanej, otrzymują także bez ograniczeń herbatę z cytryną, herbatki owocowe, kompot 

lub sok. 

Szczegółowe informacje dotyczące składu poszczególnych posiłków, gramatury, kaloryczności i 

alergenów udostępniane są w szkole na tablicy jadłospisów lub u intendenta placówki 

PROMYCZEK 
Przedszkole Miejskie Nr 2 

w Leżajsku 


