
 Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE           OBIAD DESER
01.06.2021

wtorek
Pieczywo mieszane z masłem 1,7
wędlina drobiowa 1,6,10
kawa mleczna zbożowa 1,7
sałata zielona ,szczypior ,pomidor

Zupa pomidorowa z drobnym makaronem1,7,9
kotleciki drobiowe1,3
ziemniaki
mizeria z ogórków 7
kompot

babeczki 
muffinki1,3,7
owoce
lody
słodycze

02.06.2021
      środa

Pieczywo słonecznikowe z masłem 1,7
kanapki (jajko , ser żółty ,ogórek  
kwaszony ,rzodkiewka 1,7
kakao1,6,7
ogórek zielony ,papryka

Zupa ogórkowa 7,9
Kopytka 1,3
sos pieczarkowy 7
kompot

mleko smakowe 7

04.06.2021
piątek

Rogal z masłem 1,7
masło orzechowe 5
płatki kukurydziane na mleku 7
kawa mleczna zbożowa 1,7
marchew surowa

Żupa krem z białych warzyw 9
Miruna w sosie śmietankowo- chrzanowym 3,4,7
ziemniaki
sałata zielona z pomidorem, ogórkiem, olejem
kompot

mandarynka

07.06.2021
poniedziałek

Pieczywo ciemne z masłem 1,7
wędlina wieprzowa 1,6,10
papryka ,szczypior, kiełki rzodkiewki
płatki owsiane na mleku 1,7
kakao1,6,7
herbata miętowa

Żurek z jajkiem i kiełbasą 3,7,9
racuchy z jabłkiem 1,3
twarożek waniliowy
marchew co chrupania
woda z cytryną

kisiel 

08.06.2021
wtorek

chałka z masłem 1,7
miód ,dżem
płatki kukurydziane na mleku 7
kakao1,6,7
½ jabłka

Zupa z fasoli  szparagowa 7,9
gulasz drobiowo- ziołowy
kasza jęczmienna 1
buraczki z cebulką
marchew z porą
kompot

Jogurt naturalny z 
owocami 7

09.06.2021
środa

Pieczywo wieloziarniste z masłem1,7
szynka wieprzowa 1,6,10
kawa mleczna zbożowa 1,7
szczypior, kiełki lucerny ,pomidor ,sałata

Kapuśniak 
naleśniki 
mus jabłkowy z miętą
marchew tarta 
kompot owocowy

budyń czekoladowy 7

10.06.2021
czwartek

Pieczywo wieloziarniste z masłem1,7
pasta rybna z jajkiem 3,4
kawa mleczna 1,7
szczypior, kiełki lucerny

Zupa krem z zielonego groszku 9
kotlet mielony1,3
sur z pekinki 
sur z kapusty kiszonej
ziemniaki
kompot owocowy

Bułki drożdżowe
1,3,7

11.06.2021
piątek

Bułka wrocławska z masłem 1,7
ser żółty7
sałata masłowa, kiełki 
lucerny ,rzodkiewka
kakao 1,6,7   herbata owocowa

Zupa z kasza jaglaną  1,9
paluszki rybne  1,3,4
ziemniaki
sur. z kapusty białej
kompot

kiwi

14.06.2021
poniedziałek

Bułka wrocławska  z masłem 1,7
twarożek z tartą rzodkiewką7
płatki ryzowe na mleku 7

Zupa kalafiorowa  ze śmietaną 7,9
 pieczeń wieprzowa w sosie własnym 1
kasza jęczmienna 1

jabłko pieczone z
miodem 



mleko 7
kalarepka

sur. z rzepy i rzodkiewki , marchew z groszkiem
kompot

15.06.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
wędlina drobiowa 1,6,7
sałata, papryka, pomidor
kakao1,6,7
winogron

Zupa barszcz ukraiński 6,7,9
pierogi leniwe z bułką tartą 1,3,7
sałata masłowa z jogurtem 7
kompot

sok owocowy


