
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

23.12.2020r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
pasta rybna-9,10,6,7, szczypior,

ogórek, pomidor. Kawa z
mlekiem-1,7.

Barszcz ukraiński z ziemniakami-9.
Paszteciki z mięsem-1,3,7,9, sałata

lodowa z pomidorem ,sosem winegret,
słonecznikiem. Kompot.

Jogurt
truskawkowy-

7

28.12.2020r.
PONIEDZIAŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
twarożek ze szczypiorem,

rzodkiewką-7. Kakao-6,7,1.

Zupa selerowa z ziemniakami-9,7. 
Łazanki z kapustą, kiełbasą-
1,3,6,7,10,1.Kompot owocowy.

Jabłko
pieczone z

cynamonem

29.12.2020r.
WTOREK

Bułka pszenna z masłem-1,7, ser
żółty-7, sałata, pomidor,

szczypior. Zupa mleczna z
makaronem-1,7,3. Herbata

owocowa.

Zupa cebulowa z grzankami-9,1,7. 
Zrazy wieprzowe-1,3, ziemniaki, 
mizeria z ogórków-7. Kompot.

mandarynka

30.12.2020r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane -1, masło-7,
kiełbasa śląska-6,1,10, papryka,
czerwona, pomidor, szczypior.

Kawa z mlekiem-1,7.

Żurek  z ziemniakami, jajkiem-9,3.
Kluski śląskie z sosem gulaszowym-

1,3,kapusta czerwona zasmażana.
Kompot.

banan

CZWARTEK
31.12.2020r.

Bułka wrocławska z masłem-
1,7, dżem, miód,-7. Kasza

manna na mleku-1,7. Herbata z
cytryną.

Rosół z makaronem-1,3,7. Kotlet z
piersi kurczaka-1,3, ziemniaki,  sałatka z

ogórka konserwowego. Kompot.

Budyń
czekoladowy-

1,7

PONIEDZIAŁEK
04.01.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
krakowska z fileta-1,6,10,7,

sałata, ogórek kiszony, kiełki
rzodkiewki. Kawa z mlekiem-

1,7.

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

marchew do chrupania. Kompot
owocowy.

Jogurt
malinowy-7

WTOREK
05.01.2021r.

Rogaliki z masłem-1,7, pasta 
jajeczna ze szczypiorem-10,3, 
Płatki kukurydziane na mleku-
1,7. Herbata rumiankowa z 
cytryną

Zupa szpinakowa z ziemniakami-9,7. 
Kurczak w sosie słodko- kwaśnym, ryż 
na sypko, kalafior z wody. Kompot.

winogrona

07.01.2021r.
CZWARTEK

Chałka-1, masło-7, twarożek-7, 
ogórek, rzodkiewka. Owsianka 
na mleku.-1,7. Herbata  miętowa
z cytryną i miodem.

Zupa grochowa z grzankami-1,9. Gulasz
z łopatki-1,kasza jęczmienna, ogórek 
kiszony. Kompot.

Kisiel
owocowy-1,
herbatniki-1

08.01.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane -1, masło-7, 
pasztet wieprzowy- 10,7, 
ogórek, kiełki rzodkiewki. 
Kakao-6,7,1

Ryż na rosole-9. Ziemniaki, ryba w 
sosie greckim z warzywami-
1,3,9,surówka z kiszonej kapusty. 
Kompot.

Sałatka
owocowa z
jogurtem

naturalnym-7

11.01.2021r.
PONIEDZIAŁEK

Pieczywo mieszane z masłem-
1,7, indyczka gotowana-
1,6,7,10, sałata, pomidor, 
szczypior. Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa fasolowa z ziemniakami-9. 
Naleśniki z serem i polewą malinową-
1,7,3, marchewka do chrupania. Kompot
owocowy.

gruszka

Sporządzono: 18.12.2020r.





     


