
      Jadłospis        
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

22.10.2020 
czwartek

Pieczywo zwykłe z masłem1,7 
wędlina wieprzowa1,6,10 
pomidor, ogórek zielony ,szczypior 
kawa mleczna 1,7 
kalarepka

Zupa cebulowa 9 
gulasz wieprzowy 1 
kasza jęczmienna1 
sur. z kapusty kiszonej 
marchew z groszkiem 
kompot

muffinki z 
owocami1,3

23.10.2020 
piątek

Pieczywo dyniowe z masłem1,7 
jajko 3    ,wędlina 1,6,10 
papryka, szczypior ,rzodkiewka 
kakao 7

Zupa ogórkowa  
filet rybny panierowany 
frytki 
sur. z pekinki 
kompot

arbuz

26.10.2020 
poniedziałek

Pieczywo zwykle z masłem 1,7 
wędlina  drobiowa 1,6,10 
ogórek zielony, rzodkiewka, 
szczypior 
kawa mleczna 1,7 

Kapuśniak 9 
naleśniki zielone 1,3,7 
mus jabłkowo- bananowy 
woda zmięta i cytryną

jogurt naturalny z 
owocami 7

27.10.2020 
wtorek

Bułka wrocławska z masłem 1,7 
pasztet pieczony6 
ogórek kiszony, pomidor 
kakao 7

Zupa pieczarkowa z zacierką 9 
kotlet drobiowy 1,3 
ziemniaki puree 7 
sur. z pekinki 
kompot

arbuz

28.10.2020 
środa

Pieczywo mieszane z masłem 1,7 
polędwica drobiowa 1,6,7 
sałata, rzodkiewka, szczypior 
kawa zbożowa 1,7

Żurek z jakiem  i śmietaną 3,7 
kluski leniwe okraszone bułką tartą 1,3,7 
sałata zielona z jogurtem 7 
kompot 

marchew tarta z 
jabłkiem ,żurawiną

29.10.2020 
czwartek

Pieczywo razowe z masłem 1,7 
pasta rybna 4 
kawa mleczna 1,7 
herbata z cytryną

Zupa krupnik 9 
skrzydełka pieczone  
ryz z pieczarkami  
sał. z ogórka kiszonego z jogurtem 7 
kompot

budyń 7

30.10.2020 
piątek

Bułka mała z masłem 1,7 
twarożek ze szczypiorkiem 7 
płatki kukurydziane na mleku7 
kawa zbożowa z mlekiem 1,7 
½ jabłka 

Zupa jarzynowa z kaszą manną1,9 
Pulpety rybne w sosie pomidorowym 3,4 
ziemniaki 
sur. z białej  kapusty 
kompot

kefir pitny 7

02.11.2020 
poniedziałek

Pieczywo słonecznikowe z 
masłem1,7 
jajecznica na masełku ze 
szczypiorem 3,7 
kakao    1,6,7                                 
marchew do chrupania

Zupa z ciecierzycy 9 
łazanki z kapustą  kiszoną i wieprzowiną 1 
kompot

Ciasto jabłecznik 
1,3,7

03.11.2020 
wtorek

Pieczywo zwykłe  z masłem 1,7 
ser żółty7 
sałata, pomidor, szczypior  
kakao 1,6,7

Kapuśniaczek  z białej kapusty9 
pieczeń rzymska 1,3 
ziemniaki  
mizeria z ogórków ze  śmietaną  7 
kompot

sałatka owocowa



04.10.2020 
środa

Pieczywo zwykłe z  masłem 1,7 
wędlina wieprzowa 1,6,10 
sałata, papryka ,szczypior 
kawa mleczna 1,7 

Ryz na rosołku 9 
pierogi ruskie  okraszone   masełkiem i 
cebulką 1,7 
kompot

banan


