
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

25.11.2020r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
kiełbasa śląska6,7,10,1,sałata,

ogórek szczypior. Kawa z
mlekiem.-1,7

Zupa jarzynowa z makaronem-1,3,7,9.
Placki ziemniaczane ze śmietaną-1,3,7,

papryka do chrupania. Kompot.

Jogurt
malinowy-1,7

26.11.2020r.
CZWARTEK

Bułka wrocławska-1, masło-7,
miód, twarożek-7. Owsianka na
mleku-1,7. Herbata z cytryną, ¼

banana

Żurek z jajkiem, ziemniakami-1,3,7,9.
Karkówka duszona z

warzywami(cebula, marchew,
pietruszka, seler), kasza jęczmienna-1,

ogórek kiszony. Kompot.

Kisiel
truskawkowy-

1

27.11.2020r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
pasztet wieprzowy zapiekany-
1,6,7, sałata masłowa, ogórek,
pomidor. Kawa z mlekiem-1,7.

Zacierka na rosole z natką pietruszki-
1,3,9. Kotlet rybny-1,3,4,7, ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty. Kompot.

jabłko

PONIEDZIAŁEK
30.11.2020r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
indyczka gotowana-1,6,7, kiełki

rzodkiewki, papryka, ogórek
kiszony, szczypior. Kakao-1,6,7.

Zupa szpinakowa z  groszkiem
ptysiowym-1,7. Jajko sadzone-3,
ziemniaki, mizeria z ogórków-7.

Kompot owocowy.

banan

WTOREK
01.12.2020r.

Bułka kajzerka-1, masło-7, ser
żółty-7, pomidor, rzodkiewka,

szczypior, sałata. Zupa mleczna.
Herbata z cytryną

Zupa krupnik z warzywami-1,7,9. Kotlet
mielony-1,3, ziemniaki-,  surówka z
czerwonej kapusty-3,10. Kompot.

gruszka

ŚRODA
02.12.2020r.

Pieczywo mieszane -1, masło-7,
pasta jajeczna ze szczypiorem-

1,3,10, pomidor, ogórek. Kawa z
mlekiem-1,7.

Zupa gulaszowa z ziemniakami-7,9.
Bułki na parze z polewą truskawkową-

1,7,3. Kompot.

Budyń
waniliowy-1,7

CZWARTEK
03.12.2020r.

Rogaliki z masłem-1,7, pasta 
rybna ze szczypiorem i 
ogórkiem kiszonym-9,10,6,7. 
Płatki ryżowe na mleku-1,7. 
Herbata owocowa.

Zupa ogórkowa z ziemniakami-9,7. 
Gulasz z żołądków z indyka-1,7, 
makaron piórka-1,3, marchewka 
duszona z groszkiem zielonym-1,7. 
Kompot.

winogrona

04.12.2020r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
pasta z kurczaka-3,10,7, ogórek,
papryka żółta, szczypior. Kawa 
z mlekiem-1,7. 

Zupa pomidorowa z makaronem-9,1,3,7.
Ryba panierowana-1,3,4, ziemniaki, 
surówka z kapusty pekińskiej-3,10,7. 
Kompot.

Jogurt
brzoskwiniow
o- bananowy -

7

7.12.2020r.
PONIEDZIAŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
szynka gotowana-1,6,sałata, 
pomidor, ogórek, szczypior. 
Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa z porów z grzankami-9,7,1. 
Pierogi ruskie-1,7, surówka z białej 
kapusty i marchwi. Kompot.

Sałatka
owocowa z
jogurtem

naturalnym-7

8.12.2020r.
WTOREK

Chałka z masłem-1,7, jajko 
gotowane z majonezem-3,10 , 
szczypiorem, ogórek 
rzodkiewka. Kasza manna na 
mleku-1,7. Herbata.

Rosół z makaronem, warzywami-9,1,3. 
Kotlet schabowy-1,3,ziemniaki, sałatka 
z ogórków i pomidorów ze śmietaną-7. 
Kompot.

Czekolada do
picia-7,1,6

Sporządzono: 19.11.2020r.





     


