
Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER
04.05.2021

wtorek
Pieczywo zwykle z masłem 1,7

szynka  dębowa1,6,10
szczypior, kiełki lucerny ,pomidor

kawa na mleku1,7

Zupa szczawiowa z jajkiem 3,7,9
naleśniki 1,3

mus jabłkowy
marchew i rodzynkami

kompot

Sok  marchwiowy

05.05.2021
środa

Pieczywo słonecznikowe z  masłem 1,7
pasztet pieczony

ogórek zielony, szczypior
kakao   1,6,7

herbata
1/4 jabłka

Krupnik z kaszą jaglaną
gulasz z fileta drobiowego 1

ziemniaki
kapusta czerwona duszona

ogórek kiszony
kompot

½ gruszki
czekoladki

06.05.2021
czwartek

Bułka maślana z masłem 1,7
dżem, miód

płatki ryżowe na mleku 1,7
kawa  zbożowa z mlekiem1,7

marchew surowa

Zupa krem z brokułami 7,9
pierogi z mięsem, kapustą kiszoną, pieczarkami

1,7
sałata zielona ze śmietaną 7

kompot

Jogurt naturalny z
truskawkami 7

07.05.2021
piątek

Pieczywo sojowe z masłem1, 6,7
serek topiony 7

ogórek zielony, pomidor ,kiełki lucerny
kawa mleczna zbożowa 1,7

Zupa z fasoli szparagowej 6,9
filet rybny z  miruny  panierowany 1,3,4

ziemniaki
sur. z marchwi i pory

sur. z kapusty kiszonej
kompot

Mus jabłkowy

10.05.2021
poniedziałek

Pieczywo zwykłe z masłem 1,7
wędlina z indyka 1,6,10

kiełki rzodkiewki ,ogórek zielony
kakao1,6,7

mandarynka

Zupa pomidorowa z makaronem 1,7,9
jajko w sosie koperkowym 3,7

ziemniaki młode
buraczki z chrzanem

marchew z porą
kompot

Mufinki 1,7,3

11.05.2021
wtorek

Bułka mała  z masłem1,7
ser żółty7

sałata, ogórek korniszon,
papryka ,szczypior

kawa mleczna zbożowa 1,7

Botwinka 7,9
kopytka 1,3

gulasz wieprzowy 1
sur. z pekinki

pomidory z bazylią,
kompot owocowy

Banan

12.05.2021
środa

Pieczywo wiejskie z masłem 1,7
½ jajka  w sosie jogurtowym 3,7
pomidor, rzodkiewka, szczypior

kakao1,6,7
marchew surowa

Kapuśniaczek ze słodkiej kapusty9
kotlet drobiowy 1,3

ziemniaki młode
mizeria z ogórków7
sur z selera i pory

kompot

Ryż na mleku z
jabłkami i

cynamonem 1,7

13.05.2021
czwartek

Pieczywo zwykle z masłem 1,7
wędlina 1,6,10

Ryz na rosole 1,9
kurczak w sosie śmietankowo- pieczarkowym 7

Kisiel



sałata, ogórek zielony,
pomidor ,szczypior ,papryka czerwona

płatki ryżowe na mleku 7
kawa mleczna 7

ziemniaki młode
marchew z chrzanem

sałata lodowa z rzodkiewką z sosem
czosnkowym7

kompot
14.05.2021

piątek
Pieczywo mieszane z masłem 1,7

twarożek ze szczypiorkiem ,rzodkiewką
twarożek na słodko 7

mleko 7
herbata

½ jabłka

Barszcz czerwony z ziemniakami 7,9
Filet rybny miruna w sosie greckim 1,3,4,9

ziemniaki
ogórek kiszony

kompot owocowy

Jabłka pieczone z
miodem i cynamonem

17.05.2021
poniedziałek

Pieczywo mieszane  z masłem 1,7
jajecznica na masełku 3,7
szczypior ,kiełki lucerny

kakao1,6,7
kiwi

Zupa grochowa 6,9
sos mięsno- warzywny 9

makaron spaghetti 1
sałata masłowa ze śmietaną 7

kompot owocowy

Babka jogurtowa1,3,7


