
      Jadłospis       
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

18.03.2021
czwartek

Pieczywo słonecznikowe z 
masłem1,7,11
jajecznica na masełku 3,7
szczypior .rzodkiewka ,ogórek 
korniszon
kakao1,6,7

Zupa kalafiorowa ze śmietaną7,9
gołąbki 
sos pomidorowy1
ziemniaki
kompot

Banan

19.03.2021
piątek

Rogal z masłem 1,7
masło Nutella orzechowe 5
kawa zbożowa na mleku 1,7
herbata miętowa
winogron

Zupa krupnik z kaszą jaglaną 9
ryba w sosie greckim 1,3,4
ziemniaki
ogórek kiszony
kompot

Mleko smakowe 7

22.03.2021
poniedziałek

Pieczywo zwykłe z masłem 1,7
wędlina szynkowa 1,6,10
sałata masłowa, papryka czerwona, 
ogórek zielony
kakao 1,6,7

Zupa szczawiowa z jajkiem3,7,9
Racuchy z jabłkiem, 1,3,7
sok śmietankowo-jagodowy 7
marchew z pomarańczą

Budyń 
czekoladowy7

23.03.2021
wtorek

Bułka wrocławska z masłem 1,7
ser żółty7
sałata masłowa ,pomidor ,kiełki 
rzodkiewki, szczypior
kawa mleczna 1,7

Zupa z brukselką 7,9
klopsiki drobiowe w sosie pomidorowym 3
ziemniaki
sur. z białej kapusty
warzywa na parze z masełkiem 7

Mandarynka

24.03.2021
środa

Pieczywo dyniowe z masłem 1,7
pasta rybna z twarożkiem 4,7
ogórek kiszony ,kiełki lucerny
kawa mleczna 1,7
herbata z cytryną ,1/2 jabłka

Barszcz czerwony z ziemniakami 7,9
pierogi ruskie ze śmietaną 1,7
marchew z porą 
kompot

Soczek Kubuś

25.03.2021
czwartek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
wędlina drobiowa 1,6,10
sałata masłowa, pomidor, rzodkiewka
kakao 1,6,7

Zupa ziemniaczana 9
makaron 7
sos mięsno-paprykowy
sałata masłowa z pomidorem sos winegret
kompot

Kisiel z czarnej 
porzeczki, 
herbatnik

26.03.2021
piątek

Chałka z masłem 1,7
dżem ,miód
płatki ryzowe na mleku 7
kawa mleczna zbożowa 1,7
kalarepka

Ryz na rosołku 9
ryba panierowana 1,3,4
ziemniaki
sał. z kapusty kiszonej
buraczki
kompot

Jabłka pieczone

29.03.2021
poniedziałek

Bułka grahamka z masłem 1,7
serek topiony7
papryka czerwona, szczypior ,ogórek 
kiszony
kakao 1,6,7

Flaczki z tuszki kurczaka 9
jajko sadzone 3
ziemniaki puree 7
sur z białej rzepy
sał. z ogórka kiszonego ze śmietaną 

Babka1,3,7

30.03.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
pasta z kurczaka 7
szczypior ,kiełki rzodkiewki
kakao1,6,7

Kapuśniaczek z białej kapusty9
gulasz wieprzowy7
ryż
sur.  z kapusty czerwone
marchew z groszkiem kompot

Sałatka owocowa

31.03.2021
środa

Pieczywo mieszane z masłem1,7
jajko gotowane 3
wędlina2,6,10
sałata, pomidor, ogórek 
zielony ,szczypior
kawa mleczna  zbożowa 1,7

Zupa pomidorowa z makaronem
wątróbka drobiowa z cebulką 
ziemniaki
ogórek kiszony
sur z selera
kompot

Kasza manna z 
sokiem malinowym



 



  


