
      Jadłospis       
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

04.03.2021
czwartek

Pieczyw zwykłe z masłem1,7
serdelki drobiowe z wody1,6,10
ketchup sałata, papryka surowa 
szczypior ,kiwi
kakao 1,6,7

Barszcz ukraiński7,9,6
łazanki z kapustą kiszoną i mięsem 1
kompot

Jogurt naturalny z
jagodami 7

05.03.2021
piątek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
pasztet  pieczony1,6,7
ogórek zielony ,rzodkiewka, kiełki 
lucerny ,pomidor
kawa mleczna1,7 ,jabłko

Zupa ogórkowa 7,9
filet rybny panierowany1,3,4
ziemniaki
warzywa na parze z masełkiem7
sur. z marchwi ,pory, jabłka

Ryż na mleku z
cynamonem 1,7

08.03.2021
poniedziałek

Bułka wrocławska  z masłem1,7
ser żółty7
szprot w pomidorach4
sałata, rzodkiewka, kiełki 
lucerny ,ogórek zielony ,kalarepka
kawa zbożowa na mleku 1,7

Zupa selerowa z ziemniakami 1,9
schab duszony w jarzynach 9
ryż na sypko1
sał. z ogórków kiszonych z jogurtem 7
kompot z czarnej porzeczki

jabłko pieczone z 
miodem

09.03.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7    
szynka wiejska1,6,10
sałata ,rzodkiewka ,pomidor          
ogórek korniszon
kakao 1,6,7

Zupa pomidorowa z drobnym 
makaronem1,7,9
jajko w sosie koperkowym 1,3,7
ziemniaki
sur. z kiszonej kapusty
sur. z marchwi i chrzanu
kompot

Ciasto piernik 1,2,7

10.03.2021
środa

Bułka maślana z masłem 
miód  ,dżem
płatki kukurydziane na mleku 7
kawa mleczna 1,7
½ banana 

Zupa grochówka 6,9
filet z indyka w sosie śmietankowo-
ziołowym 7
makaron 1
kapusta czerwona duszona
sur. z rzepy ,kompot

kiwi

11.03.2021
czwartek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
pasta z awokado , szynki 
konserwowej, jajka 1,6,10,3
kiełki lucerny 
kawa mleczna 1,7
½ gruszki

Zupa krem z marchwi 9
kotlet mielony1,3
ziemniaki puree7
buraczki z cebulką
sałata zielona z jogurtem 7
kompot

Andruty

12.03.2021
piątek

Pieczywo zwykłe z masłem  1,7      
twarożek na słono ze szczypiorkiem
i tartą rzodkiewką 7
wędlina 1,6,10
sałata, szczypior, papryka 
kawa mleczna1,7

Zupa cebulowa z grzankami czosnkowymi1,
kotlet rybny1,3,4
ziemniaki pieczone 
sur. z pekinki
kompot

mus jabłkowo-
bananowy

15.03.2021
poniedziałek

Pieczywo zwykłe z masłem 1,7
pasta z tuńczyka 4
kiełki rzodkiewka ,pomidor 
koktajlowy,, szczypior
płatki owsiane na mleku z 
rodzynkami 1,7
 kawa mleczna 1,7

Zupa kapuśniak 1,9
kotlet drobiowy 1,3
pieczarki duszone  z cebulką
ziemniaki  puree 7
sur z białej rzepy
sał. lodowa z jogurtem 7
kompot

Jogurt malinowy7

16.03.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
jajko 3                                        
wędlina 1,6,10                                  
ogórek zielony,  sałata,  szczypior,  
rzodkiewka ,owoce suszone
kawa mleczna   1,7

Żurek z białą kiełbasą 1,7,6,10
naleśniki ze słonecznikiem 1,3,7
 ser na słodko7,11, ser feta ze szpinakiem 7
sur. z marchwi i jabłka

 kisiel z wiśni



17.03.2021
środa

Pieczywo mieszane z masłem1,7
Parówka w cieście francuskim 1,6,7
ser mozzarella7
sałata zielona ,pomidor
kawa zbożowa 1,7

Rosół z makaronem 1,9
potrawka z kurczaka 9,7
sur. z pory i marchwi
ogórek kiszony
kompot

Bułki drożdżowe z 
serem ,śliwką 1,3,7

 



  


