
      Jadłospis       
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

18.02.2021
czwartek

Pieczywo ciemne a masłem1,7
serdelki drobiowe1,6,7
papryka ,sałata ,ogórek 
korniszon ,ketchup
kawa zbożowa1,7
½ jabłka

Zupa kapuśniak9
pierogi ruskie  ze śmietaną1,3,7
sur. z białej rzepy
kompot owocowy

Mandarynka

19.02.2021
piątek

Pieczywo zwykłe  z masłem 1,7
ser żółty7
sałata. pomidor, szczypior, 
rzodkiewka
kakao1,6,7
winogron

Zupa z pory 7,9
ryba panierowana 1,3,4
ziemniaki
kapusta czerwona duszona
kompot owocowy

Budyń
czekoladowy7

22.02.2021 
poniedziałek

Pieczywo dyniowe z masłem 1,7,11
pasta rybna 4,7
rzodkiewka, kiełki lucerny, 
szczypior
kawa mleczna 1,7
½ gruszki

Zupa koperkowa 7,9
gulasz wieprzowy1
makaron 1
marchew z chrzanem
ogórek kiszony
kompot owocowy

Jogurt bananowy7

23.02.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
szynka babuni 1,6,10
sałata, ogórek zielony ,kiełki 
rzodkiewki
kakao 1,6,7
marchew surowa

Zupa z brukselką zabielana 7,9
kluski śląskie 1,3,7
sos pomidorowy1
sur z pekinki
kompot owocowy

Soczek owocowy

24.02.2021
środa

Kanapki(wędlina, ,ser , jajko, 
1,76,3pomidor ,sałata)
kawa mleczna 1,7
marchew surowa, jabłko

Rosół z makaronem 1,9
kapusta biała duszona z mięsem
ziemniaki pieczone
kompot

Ciasto sernik 1,3,7

25.02.2021
czwartek

Pieczywo razowe z masłem 1,7
pasta z kurczaka 7
szczypior, papryka 
kakao 1,6,7
mandarynka

Zupa z soczewicy6,9
karkówka w sosie własnym
kasza jęczmienna 1
buraczki z cebulką
marchew duszona z groszkiem
kompot

Kisiel ze śmietaną 7

26.02.2021
piątek

Rogal z masłem 1,7
masło nutella 5
płatki kukurydziane na mleku 7
kawa mleczna 1,7
kalarepka

Zupa pomidor z ryżem 1,7,9
kotlet rybny 1,3,4
ziemniaki 
sur. z kapusty kiszonej
sał lodowa z jogurtem 7
kompot

Mus jabłkowo-
truskawkowy

01.03.2021
poniedziałek

Pieczywo słonecznikowe z 
masłem1,7,11
pasta jajeczna3,7 ,szczypior, 
rzodkiewka
kakao 1,6,7 ½ jabłka

Zupa jarzynowa 7,9
fasolka po bretońsku 6
ziemniaki
kompot owocowy

Kasza manna na
gęsto z sokiem
malinowym1,7

02.03.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
wędlina drobiowa 1,6,10
sałata, pomidor, ogórek kiszony, 
kawa mleczna 1,7

Zupa szczawiowa z jajkiem 3,7,9
racuchy z jabłkiem 1 ,3,7
twarożek waniliowy 7
woda z miętą i cytryną

Sur. z marchwi i
pomarańcza

03.03.2021
środa

Bułka grahamka z masłem 1,7
serek topiony7
płatki ryzowe na mleku 1,7
kakao 1,6,7
marchew  surowa

Zupa ziemniaczana 9
skrzydełka pieczone
ryz z pieczarkami 1
sał. masłowa z rzodkiewką i jogurtem 7
kompot

Jabłka pieczone



 



  


