
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

12.01.2021r.
WTOREK

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
twarożek-7, pomidor, ogórek.

Ryz na mleku-1,7. Herbata
miętowa z cytryną.

Zupa krupnik z warzywami-7,9.
Ziemniaki, kotlet mielony-1,3, sałata

masłowa ze smietaną-7. Kompot .

jabłko

13.01.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
pasta jajeczna ze szczypiorem-
3,10,rzodkiewka, ogórek. Kawa

z mlekiem-1,7.

Zupa krem z porów i ziemniaków z 
natką pietruszki. -7,9. Makaron z sosem 
pomidorowo-mięsnym-1,3,9, surówka z 
selera i ogórka kiszonego-9. Kompot.

Jogurt
truskawkowy-

7

14.01.2021r. 
CZWARTEK

Bułka grahamka-, masło-7, ser
żółty, sałata, pomidor,

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

cytryną.

Kapuśniak z kiszonej kapusty-9. 
Potrawka z kurczaka ryżem, 
warzywami(cebula, seler, pietruszka), 
marchewka z groszkiem-7,1. Kompot.

Kisiel
owocowy-1

15.01.2021r.
PIĄTEK

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

konserwowymi natką pietruszki,
papryka żółta i czerwona. Kawa

z mlekiem-1,7.

Kasza jaglana na rosole-9. Miruna
panierowana-1,3,4, ziemniaki, surówka

z czerwonej kapusty-3,10. Kompot.

Biszkopt, 

18.01.2021r.
PONIEDZIAŁEK

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

9,10,6,7, ogórek, kiełki
rzodkiewki. Kawa z mlekiem-

1,7.

Zupa gulaszowa z ziemniakami-9. Bułki
na parze z sosem pomidorowym-1,3,7,

kalafior z bułką tartą -7. Kompot.

Jogurt
brzoskwiniow

y-7

19.01.2021r.
WTOREK

Bułka pszenna -1, masło-7,
dżem. Płatki owsiane na mleku-
1,7. Herbata owocowa z cytryną.

½ banana

Rosół z makaronem, warzywami-1,3,9.
Kotlet drobiowy-1,3, ziemniaki, mizeria

z ogórków-7. Kompot.

mandarynka

20.01.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
pasztet wieprzowy-10,3, sałata 
roszpunka, ogórek , rzodkiewka.
Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa brokułowa z ziemniakami-9. 
Zapiekanka makaronowa z kiełbasą , 
warzywami-6,7,10,1,9, surówka z białej 
kapusty. Kompot.

Budyń 
czekoladow-
6,7,1

21.01.2021r. 
CZWARTEK

Rogaliki z masłem-1,7, jajko 
gotowane-3, sałata, rzodkiewka, 
pomidor. Płatki kukurydziane na
mleku-1,7. Herbata 
rumiankowa.

Zupa kalafiorowa z ziemniakami-9,7. 
Karkówka duszona, kasza jęczmienna, 
jarzynka z buraczków. Kompot.

banan

22.01.2021r.
PIATEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
szynka wiejska, ogórek, 
pomidor, szczypior. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Zupa ryżowa z zielonym groszkiem-9. 
Ziemniaki, kotlet rybny-1,3,4,surówka z 
kiszonej kapusty. Kompot.

Sałatka
owocowa z
jogurtem

naturalnym-7
25.01.2021r.
PONIEDZIAŁEK

Pieczywo mieszane -1, masło-7, 
kiełbasa krakowska-10,6,1, ser 
żółty-7, papryka, sałata, 
szczypior. Kakao-6,7,1

Zupa buraczkowa z ziemniakami-7,9. 
Paszteciki z mięsem kapustą-1,3,7, 
surówka z marchwi i jabłka-7. Kompot.

Kefir
malinowy-7

Sporządzono: 07.01.2021r.





     


