
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

WTOREK 
23.02.2021r.

Bułka kajzerka-1, masło-7, dżem,
miód. Płatki kukurydziane na mleku-
1,7. Herbata rumiankowa.1/2 banana

Zacierka na rosole-1,3,9. Ziemniaki, kotlet
z piersi kurczaka-1,3,jarzynka z buraczków.

Kompot owocowy.

banan

ŚRODA
24.02.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-
7,szynka z indyka-1,6,7,ogórek,

papryka, sałata, szczypior. Kawa z
mlekiem.1,7

Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty-9. Jajko 
smażone-3,ziemniaki, mizeria ogórków-7. 
Kompot owocowy.

Budyń
waniliowy-

1,3,7,

CZWARTEK 
25.02.2021r.

Grahamka z masłem-1,7, jajecznica
ze szczypiorem-3,7, pomidor

koktajlowy, ogórek. Kakao-6,7,1

Zupa krem z zielonego groszku z 
grzankami-1,7,9. Gulasz wołowy-1, kasza 
gryczana, surówka z czerwonej kapusty z 
majonezem-10,3. Kompot owocowy.

kiwi

PIĄTEK
26.02.2021r.

Pieczywo mieszane z masłem-1,7,
pierś z kurczaka pieczona z ziołami,

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

Zupa  grysikowa-1,7,9. Ryba pieczona z 
masłem czosnkowym i natką pietruszki -
4,7, ziemniaki ,surówka z ogórka kiszonego
i selera . Kompot owocowy.

Płatki
ryżowe na

gęsto z
musem

truskawkowy
m-7-7,

PONIEDZIA
ŁEK

01.03.2021r.

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

rzodkiewka, szczypiorek. Kakao.-
6,7,1

Zupa pomidorowa z ryżem-9,7. Zapiekanka
ziemniaczana z kiełbasą, 
warzywami(cebula, czosnek, seler , 
marchew)-9,7,3,10,1,6, surówka z kapusty 
pekińskiej-10,3. Kompot.

Jogurt
malinowy- 7

WTOREK
02.03.2021r.

Bułka wrocławska z masłem-1,7,
twarożek ze szczypiorem-7, ogórek,

rzodkiewka. Owsianka na mleku-
1,7.herbata miętowa z cytryną.

Zacierka na rosole-3,9,4.
 Ziemniaki,
 podudzie z kurczaka pieczone, 
sałata masłowa ze śmietaną-7. Kompot.

Kisiel 
owocowy-1, 
ciastko ze 
słonecznikie
m-1,3

ŚRODA
03.03.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, ser 
żółty-7, pomidor, sałata, rzodkiewka.
Kawa z mlekiem.-1,7.

Zupa fasolowa z ziemniakami-9. 
Makaron z sosem pomidorowo-mięsnym-
1,3, ogórek kiszony. Kompot owocowy.

gruszka

CZWARTEK
04.03.2021r.

Rogaliki z masłem-1,7, pasta z 
tuńczyka i jajka-9,10,6,7,3, pomidor 
koktajlowy, sałata, szczypior. Ryż na
mleku-7. Herbata owocowa.

Zupa szpinakowa z ziemniakami-9,7.
Bitki wieprzowe w sosie własnym-1,9, 
kasza jęczmienna, surówka z białej kapusty.
Kompot.

Mus
jabłkowy

PIĄTEK
05.03.2021r.

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

Zupa marchewkowa z kluseczkami-1,7,9,3. 
Ryba panierowana-1,3,4, ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty. Kompot.

winogrona

PONIEDZIA
ŁEK

08.03.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
pasztet wieprzowy-6,7,1,szczypior, 
pomidor, sałata, pomidor. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Żurek z ziemniakami, kiełbasą, jajkiem.-
9,3,1,7,10,6. Naleśniki z serem, polewą 
truskawkową-1,3,7, marchewka do 
chrupania. Kompot.

banan

Sporządzono: 04.04.2021r.





     


