
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

WTOREK 
09.03.2021r.

Grahamka z masłem-1,7, twarożek ze
szczypiorem-7, pasta z marchewki ze
słonecznikiem-7, rzodkiewka. Zupa

mleczna-1,3,7. Herbata rumiankowa.

Krupnik z warzywami-1,9. Kotlet mielony
pieczony-1,3, ziemniaki, jarzynka z

buraczków. Kompot owocowy.

Banan,
jabłko

ŚRODA
10.03.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, jajko
gotowane-7, papryka, kiełki, pomidor

.Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa cebulowa z grzankami-1,7,9. Gołąbki 
meksykańskie-1,3, ziemniaki, brokuły z 
masłem i bułką tartą-7,1. Kompot.

Jogurt
malinowy-7

CZWARTEK 
11.03.2021r.

Chałka z masłem-1,7, budyń
waniliowy-1,3,7, suszona żurawina ,

rodzynki. Herbata z cytryną.

Zupa ziemniaczana.-9.Kurczak z 
warzywami( cebula, czosnek, seler, 
marchew) i makaronem-7,9,ogórek 
konserwowy .Kompot.

Biszkopt-1,3,
kisiel

owocowy-1

PIĄTEK
12.03.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
kiełbasa szynkowa -6,1,10,7, sałata,
kiszony ogórek, papryka. Kawa z

mlekiem-1,7.

Kluski lane na rosole-1,3,9. Ziemniaki, ryba
panierowana-1,3,4, surówka z kiszonej 
kapusty. Kompot.

kiwi

PONIEDZIA
ŁEK

15.03.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
rybna-9,10,7,6, ogórek, sałata
lodowa, rzodkiewka. Kawa z

mlekiem.-1,7.

Zupa grochowa z gzrankami-9,1. Kopytka z
sosem pomidorowym-1,3,7, surówka   z 
białej kapusty-7. Kompot.

Jabłko
pieczone z

cynamonem i
cukrem

trzcinowym
WTOREK

16.03.2021r.
Bułka pszenna-1, masło-7, ser żółty-
7, pomidor koktajlowy, szczypior,
kiełki. Płatki ryżowe na mleku-1,7.

Herbata owocowa.

Rosół z makaronem, warzywami-1,3,9. 
Karkówka duszona , ziemniaki, sałatka z 
pomidora i ogórka-7. Kompot.

mandarynka, 
jabłko

ŚRODA
17.03.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
jajeczna-7,10,3, szczypior, ogórek, 
rzodkiewka. Kawa z mlekiem.-1,7.

Zupa buraczkowa z warzywami-9,7. 
Pierogi z mięsem, kaszą gryczaną, kapustą-
1,3, rzodkiewka ze szczypiorem i śmietaną-
7. Kompot owocowy.

Kefir 
jagodowy-7

CZWARTEK
18.03.2021r.

Bułka wrocławska-1, masło-7, d 
żem, twarożek, wędlina, ogórek, 
papryka żółta. Płatki kukurydziane-
1,7. Herbata miętowa z cytryną.

Zupa kalafiorowa z ziemniakami-9,7. 
Klopsiki drobiowe w sosie koperkowym-
1,3,7, kasza jęczmienna, surówka z 
marchwi i jabłka-7. Kompot owocowy.

Winogrona,
gruszka

PIĄTEK
19.03.2021r.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
kiełbasa śląska-10,1,6, roszpunka, 
ogórek, pomidor, szczypior. 
Kakao.6,7,1

Zacierka na rosole-9,1,3. Ryba w sosie 
greckim-1,3,4, ziemniaki, sałata lodowa z 
ogórkiem, pomidorem, słonecznikiem, 
sosem winegret. Kompot owocowy.

banan

PONIEDZIA
ŁEK

22.03.2021r.

Pieczywo mieszane -1, masło-7, 
serdelki z wody-1,6,7,10, keczup, 
kiełki, ogórek, papryka. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Zupa szczawiowa z jajkiem-
1,7,9.,3.Racuszki drożdżowe z jabłkiem, 
cukrem pudrem-1,3,7, marchew, kalarepka 
do chrupania. Kompot.

Budyń
czekoladowy

-1,7,6
pomarańcza

Sporządzono: 05.03.2021r.





     


