
 Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE           OBIAD DESER
19.04.2021

Poniedziałek
Pieczywo mieszane z masłem 1,7
wędlina 1,6,10
jajko3
kawa mleczna 7
sałata zielona ,szczypior ,pomidor

Rosół z makaronem 1,3,9
kurczak w sosie śmietankowym7
ziemniaki
buraczki z chrzanem ,sur. z białej kapusty
kompot

babeczki muffinki1,3

20.04.2021
wtorek

Pieczywo słonecznikowe z masłem 1,7
pasztet pieczony
kakao7
ogórek zielony ,papryka

Zupa ogórkowa 7,9
kluski śląskie ze smażonką 7,3
sur. z pekinki 
kompot

banan

21.04.2021
środa

Pieczywo zwykle z masłem 1,7
serdelki wieprzowe z wody
kawa mleczna 7
ketchup ,rzodkiewka, sałata, ogórek 
kiszony
marchew surowa

Pomidorowa z makaronem 1,7,9
jajko sadzone 3
ziemniaki
mizeria z tartych ogórków  z jogurtem,7
marchew z porą
kompot

ciasto  jabłecznik
1,3,7

22.04.2021
czwartek

Pieczywo ciemne z masłem 1,7
jajecznica na masełku 3,7
papryka ,szczypior, kiełki rzodkiewki
płatki owsiane na mleku 7
herbata miętowa

Zupa jarzynowa zabielana 7,9
paszteciki z nadzieniem mięsno-warzywnym1,3,7
sałata zielona z pomidorem, ogórkiem, olejem
kompot

jogurt naturalny z
malinami 7

23.04.2021
piątek

chałka z masłem 1,7
miód ,dżem
płatki kukurydziane na mleku 7
kakao7
½ jabłka

Barszcz  ukraiński zabielany 7,9
filet z miruny zapiekany w sosie śmietankowo –
ziołowym 4,7
ryż
sur z kapusty kiszonej
kompot

mandarynka

26.04.2021
poniedziałek

Pieczywo wieloziarniste z masłem1,7
pasta rybna z jajkiem 3,4,7
kawa mleczna 7
szczypior, kiełki lucerny

Zupa selerowa z grzankami 1,7,9
kapusta duszona  z mięsem 
ziemniaki
kompot owocowy

Bułeczki drożdżowe z
serem, dżemem 
jabłkowym 1,3,7

27.04.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
pasta z kurczaka 7
kakao7
rzodkiewka, szczypior

Zupa z porów z makaronem 1,7,9
pałki pieczone 
ziemniaki
sał z pomidorów, ze śmietaną , sur. z selera i 
jabłek 7

Kasza manna z
sokiem

28.04.2021
środa

Bułka wrocławska z masłem 1,7
ser żółty7
mleko 7
sałata masłowa, kiełki 
lucerny ,rzodkiewka
kawa mleczna, 7                                  
herbata

Zupa kalafiorowa  ze śmietaną 7,9
 pieczeń wieprzowa w sosie własnym
kasza jęczmienna
sur. z rzepy i rzodkiewki , marchew z groszkiem
woda  z cytryną

budyń z sokiem 7

29.04.2021
czwartek

bułka mała z masłem 1,7
wędlina z indyka
kakao7
sałata, pomidor ,ogórek  kiszony

Zupa ziemniaczana9
kotlet mielony z natką pietruszki 1,3
ziemniaki
sur. z białek kapusty ,ogórka zielonego i 
śmietany7
kompot

jabłko pieczone z
miodem 

30.04.2021
piątek

rogal z masłem 1,7
twarożek na słodko z marchewką 7
płatki ryzowe na mleku 7
kawa zbożowa 7
½ kiwi

Zupa krem z zielonego groszku 7,9
paluszki rybne ,sos koperkowy 1,3,4,7
ziemniaki
buraczki z cebulką
kompot

kisiel z jabłkami





 


