
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

10.11.2020r.
WTOREK

Bułka wrocławska z-1, masło-7,
dżem truskawkowy,

miód .Kasza manna na mleku-
1,7. Herbata z cytryną. 1/2 4

jabłka

Ryż na rosole z natką pietruszki-9.
Ziemniaki, kotlet z kurczaka-1,3,mizeria

z ogórków-7. Kompot owocowy.

jabłko

12.11.2020r.
CZWARTEK

Bułka grahamka -1, masło-7, ser
żółty-7, pomidor, szczypior. Ryż
na mleku-7. Herbata owocowa

Zupa kalafiorowa z ziemniakami-7,9.
Kasza gryczana-1, klopsiki wieprzowe
w sosie pieczeniowym-1,3,7, surówka z
selera i ogórka kiszonego-7,9. Kompot.

Budyń
czekoladowy

13.11.2020r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
pasta z kurczaka z ogórkiem

kiszonym, cebulką-10,3,
pomidor, kiełki rzodkiewki.

Kawa z mlekiem-1,7.

Rosół z makaronem-1,9,3. Ryba w sosie
greckim-1,3,9,4, ziemniaki, surówka z 
kiszonej kapusty. Kompot z owoców 
mieszanych.

gruszka

PONIEDZIAŁEK
16.11.2020r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
serdelki z wody-6,7,10,1,

keczup, ogórek, papryka. Kawa
z mlekiem-1,7.

Kapuśniak ze świeżej kapusty-
9.Makaron z serem-1,3,7, surówka z

marchewki i jabłka. Kompot.

banan

WTOREK
17.11.2020r.

Bułka pszenna z masłem-1,7,
twarożek ze szczypiorem-7,
rzodkiewka, ogórek. Płatki
kukurydziane na mleku-1,7.
Herbata z miodem, cytryną

Zupa grochowa z ziemniakami-9.
Kurczak duszony z warzywami(seler ,
marchew, por, cebula, brokuł)ogórek

konserwowy, ryż. Kompot.

Jogurt
truskawkowy-

7

ŚRODA
18.11.2020r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
sałata, jajko gotowane-3,

pomidor, szczypior. Kakao-6,7,1

Zupa buraczkowa z ziemniakami-9,7.
Pierogi z mięsem, kapustą kiszoną-1,3,7,

surówka z porów-10,3. Kompot.

winogrona

CZWARTEK
19.11.2020r.

Chałka z masłem-1,7, budyń 
czekoladowy-1,7,3,6,1.Herbata 
miętowa z cytryną.

Kasza jęczmienna na rosole-9. Gulasz z 
łopatki wieprzowej-1,ziemniaki, 
jarzynka z buraczków. Kompot.

Biszkopt-1,3, 
kisiel 
owocowy-1

20.11.2020r.
Piątek

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
kiełbasa żywiecka-6,1,10, sałata,
ogórek, kiełki rzodkiewki. Kawa
z mlekiem-1,7.

Zupa pomidorowa z makaronem-1,3,7,9.
Ziemniaki, ryba panierowana-
3,4,1,sałatka z papryki i ogórka 
kiszonego. Kompot z owoców 
mieszanych.

Jogurt
malinowy-7

21.11.2020r.
Poniedziałek

Pieczywo mieszane -1, masło-7, 
kiełbasa krakowska-6,10,1, 
ogórek kiszony, sałata. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Zupa fasolowa z ziemniakami-9. 
Naleśniki z serem-1,3,7,polewa 
truskawkowa ,marchew do chrupania. 
Kompot.

kiwi

22.11.2020r.
Wtorek

Rogaliki z masłem-1,7, pasta 
rybna ze szczypiorem-9,10,6,7, 
rzodkiewka, pomidor. Płatki 
ryżowe  na mleku. Herbata.

Zupa marchewkowa z kluseczkami-
1,3,7. Ziemniaki, wątróbki drobiowe 
duszone -7, sałata masłowa ze śmietaną-
7. Kompot.

śliwki

Sporządzono: 06.11.2020r.





     


