
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

WTOREK 
9.02.2021r.

Chałka-1, masło-7, pasta z
marchewki, słonecznika-7,

wędlina-10,6,1,ogórek, pomidor.
Płatki ryżowe na mleku-1,7.

Herbata owocowa

Zupa krupnik z warzywami-1,9,7. Kotlet
mielony-1,3, ziemniaki, mizeria z
ogórków-7. Kompot owocowy.

banan

ŚRODA
10.02.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
ser żółty-7, sałata, pomidor,

szczypior. Kawa z mlekiem-1,7.

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

Budyń
czekoladowy-

7,6,1

CZWARTEK 
11.02.2021r.

Rogaliki z masłem-1,7, dżem,
twarożek-7, rzodkiewka,

szczypior. Płatki owsiane na
mleku-1,7. Herbata z cytryną.

Zupa szczawiowa z jajkiem-9,7,3. 
Gulasz z żołądków z indyka z 
makaronem-7, 1,3,sałatka z ogórka 
kiszonego-10. Kompot.

mandarynka

PIĄTEK
12.02.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
pasztet zapiekany-7,6,1,

papryka, ogórek kiszony.Kakao-
6,7,1

Zupa cebulowa z grzankami-7,1,9. Ryba
panierowana-1,3,4, ziemniaki, surówka
z kiszonej kapusty. Kompot owocowy.

Jogurt
jagodowy-7

PONIEDZIAŁEK
15.02.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
pasta jajeczna ze szczypiorem -
3,10, roszpunka, pomidor. Kawa

z mlekiem-1,7.

Zupa ryżowa z natką pietruszki-9.
Fasolka po bretońsku-1,10,6,ziemniaki,
sałata lodowa z ogórkiem, pomidorem,

słonecznikiem prażonym. Kompot.

Płatki ryżowe
na gęsto z

musem
truskawkowy

m-1,7, 
WTOREK

16.02.2021r.
Bułka wrocławska z masłem-

1,7, pasta z twarogu z ogórkiem
zielonym i koperkiem-7.
Zacierka na mleku-1,3,7.

Herbata z cytryną.

Zupa kalafiorowa z ziemniakami.-
9,7.Kurczak z warzywami-9, 7,ryz na

sypko, surówka z porów-10,3. Kompot
owocowy.

Kisiel 
owocowy-
1,herbatniki

ŚRODA
17.02.2021r.

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

Zupa ogórkowa z ryżem, warzywami-9. 
Pierogi ruskie-7,1,3,surówki z marchwi i
jabłka-7. Kompot owocowy.

ananas

CZWARTEK
18.02.2021r.

Chleb tostowy z masłem-1,7, 
pasta rybna- 9,10,7,6, szczypior,
ogórek konserwowy. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Rosół z makaronem, warzywami.-1,3,9. 
Karkówka pieczona, ziemniaki, surówka
z białej kapusty, buraczka, jabłka. 
Kompot.

Biszkopt-1,3.

PIĄTEK
19.02.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
ser żółty-7, wędlina drobiowa-
10,6,1, rzodkiewka, szczypior. 
Kakao.6,7,1

Zupa jarzynowa z ziemniakami.-9, 7. 
Klopsiki rybne w sosie pomidorowym-
3,4,1,kasza jęczmienna, fasolka 
szparagowa z bułką tartą-1. Kompot.

winogrona

PONIEDZIAŁEK
22.02.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
serdelki z wody-1,6,7,keczup. 
Kawa z mlekiem.-1,7.

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

Sałatka
owocowa z
jogurtem

naturalnym-7

Sporządzono: 04.04.2021r.





     


