Jadłospis
DATA
19.04.2021r.
PONIEDZIA
ŁEK
20.04.2021r.
WTOREK

21.04.2021r.
ŚRODA

22.04.2021r.
CZWARTEK

23.04.2021r.
PIĄTEK

26.04.2021r.
PONIEDZIA
ŁEK

ŚNIADANIE
Pieczywo mieszane z masłem-1,7,
twarożek ze szczypiorem-7,
rzodkiewka, roszpunka, ogórek.
Kakao.6,7,1
Bułka pszenna -1, masło-7, pasta
rybna ze szczypiorem-9,10,6,7,
kiełki, ogórek kiszony. Ryż na
mleku-7. Herbata miętowa z cytryną.

OBIAD
Zupa fasolowa z ziemniakami-9. Paszteciki z
mięsem-1,3,7,9, surówka z marchwi i porów7,3,10. Kompot owocowy.
Kluski lane na rosole-1,3,7,9. Sznycel z
indyka-1,3, ziemniaki, jarzynka z buraczków.
Kompot owocowy.

banan

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

Zupa kukurydziana z makaronem-7,1,3,9.
Ziemniaki, jajko sadzone-3, sałata masłowa ze
śmietaną-7. Kompot.

Budyń
waniliowy1,3,7.

Grahamka-1, masło-7, pasztet
wieprzowy zapiekany-1,3,7,6,ogórek
konserwowy, rzodkiewka, pomidor.
Owsianka na mleku-1,7. Herbata z
cytryną.
Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
z kurczaka-10,3,7, ogórek, pomidor,
sałata, papryka. Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa szpinakowa ziemniakami-9,7.
Wieprzowina duszona z warzywami-9,7,
makaron ryżowy-1,3, surówka z kapusty
pekińskiej-7. Kompot.

Pieczywo mieszane-1, masło-7, ser
żółty-7, pomidor, sałata masłowa,
szczypior. Kawa z mlekiem.1,7.

DESER
winogrona

gruszka

Zupa pomidorowa z ryżem-1,7,9. Kotlet
rybny-1,3,4, ziemniaki, surówka z kiszonej
kapusty. Kompot.

Jogurt
malinowy-7

Żurek z ziemniakami, jajkiem, kiełbasą1,3,7,10,6. Racuszki drożdżowe z cukrem
pudrem, jabłkiem-1,7,3, marchewka do
chrupania. Kompot.
Zupa marchewkowa z kluseczkami1,3,7,9.Zrazy wieprzowe-1,3, ziemniaki,
fasolka szparagowa z bułką tartą-1,7. Kompot.

Kisiel
owocowy-1

27.04.2021r.
WTOREK

Bułka kajzerka-1, masło-7, pasta
jajeczna -10,3, szczypior, sałata,
ogórek. Kawa z mlekiem-1,7.

28.04.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło7, indyczka gotowana-1,6, papryka,
ogórek, kiełki słonecznika. Kawa z
mlekiem.-1,7.

Zupa z porów z ziemniakami-9,7. Makaron z
sosem pomidorowo-mięsnym-1,3, surówka z
selera z ananasem-7,9. Kompot.

Jogurt
truskawkowy
-7

29.04.2021r.
CZWARTEK

Rogaliki z masłem-1,7, dżem, miód,
twarożek-7, szczypior. Budyń
waniliowy-1,7,3. Herbata z cytryną.

banan

30.04.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
wędlina drobiowa-1,6,10, ogórek
kiszony, pomidor, szczypior. Kakao6,7,1.

Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty-9.
Potrawka z kurczaka z ryżem, warzywami1,7,fasolka szparagowa z bułką tartą-7,1.
Kompot.
Zupa grochowa z zgrzankami-1,9. Ryba
panierowana-1,3,4, ziemniaki, mizeria z
ogórkiem. -7. Kompot.

Sporządzono: 15.04.2021r.

mandarynka

kiwi

