
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

01.06.2021r.
WTOREK

Bułka pszenna-1, masło-7, twarożek-
7, szczypior, rzodkiewka, kiełki.

Kakao.-6,7,1

Zupa pomidorowa z makaronem-1,3,9,7. 
Ziemniaki, kotleciki z kurczaka-1,3, surówka 
z młodej kapusty. Kompot.

Lody, owoce

02.06.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7,jajko
gotowane-3, ogórek , szczypior.

Kawa zbożowa na mleku-1,7

Zupa krupnik z warzywami-1,7,9. Makaron z 
sosem pomidorowo-mięsnym-1,3,9, sałatka z 
ogórka kiszonego i jabłka-10. Kompot.

banan

04.06.2021r.
PIĄTEK

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

Zupa koperkowa z kluseczkami-1,3,7. Kotlet 
rybny-1,3,4,ziemniaki, surówka z rzodkiewki i
szczypioru ze śmietaną-7. Kompot.

winogrona

07.06.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane-1, pasztet 
zapiekany-1,7,6, ogórek kiszony, 
pomidor, szczypior. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Zupa marchewkowa z kluseczkami-7,1,3. 
Ziemniaki, jajko sadzone-3, sałatka z ogórków
i pomidorów. Kompot.

pomarańcza

08.06.2021r.
WTOREK

Bułka grahamka-1, masło-7, pasta 
rybna ze szczypiorem-9,10,6,7. 
Płatki kukurydziane na mleku-1,7. 
Herbata z cytryną.

Żurek z grzankami, jajkiem,-1,3,9,7. Kotlet 
pożarski-3,1, ziemniaki, jarzynka z 
buraczków-. Kompot.

Kisiel 
owocowy-1

09.06.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane z masłem-1,7,
kiełbasa śląska-1,6,10, sałata, ogórek,

szczypior. Kawa z mlekiem.-1,7

Barszcz czerwony z makaronem-1,3,9. Pierogi
ruskie-1,3,7, surówka z marchwi i kalarepki-7.
Kompot z rabarbaru.

Jogurt 
truskawkowy
-7

10.06.2021r.
CZWARTEK

Bułka wrocławska z masłem-1,7, 
dżem , miód, twarożek-7, żurawina 
suszona, rodzynki. Zacierka na 
mleku-1,3,7. Herbata owocowa.

Kapuśniak z młodej kapusty-9. Klopsiki 
wieprzowe w sosie pieczeniowym-1,3,7, kasza
jęczmienna, surówka z kalafiora i koperku-7. 
Kompot.

gruszka

11.06.2021r.
PIĄTEK

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

Zupa ryżowa z zielonym groszkiem-9. Ryba 
panierowana-1,3,4, ziemniaki, surówka z 
kiszonej kapusty. Kompot.

kiwi

14.06.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
indyczka gotowana-1,6,7, papryka , 
sałata, pomidor, szczypior. 
Kakao6,1,7

Zupa szczawiowa z jajkiem-7,3,9, 
ziemniakami-1,7,3,9. Racuszki drożdżowe z 
jabłkiem-1,3,7. Kalarepka do chrupania. 
Kompot.

Jogurt 
jagodowy-7

15.06.2021r.
WTOREK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
jajeczna ze szczypiorem-10,3, 
pomidor, rzodkiewka. Kawa z 
mlekiem.-1,7.

Rosół z makaronem-9,1,3. Ziemniaki, kotlet 
schabowy-1,3, mizeria z ogórków-7. Kompot.

Budyń
czekoladowy

-1,3,7

Sporządzono: 27.05.2021r.





     


