
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

18.05.2021r.
WTOREK

Budyń waniliowy-1,7. Bułka pszenna
z masłem-1, wędlina – 6,7,10,1, ser
żółty-7, pomidor. Herbata z cytryną.

Zacierka na rosole-1,3,9.  Kotlet z piersi 
kurczaka-1,3, ziemniaki, sałata masłowa ze 
śmietaną-7. Kompot owocowy.

biszkopt-1,3
sok

malinowy

19.05.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
serdelki z wody-10,1,6,7, keczup,

ogórek, sałata masłowa, kiełki. Kawa
z mlekiem-1,7.

Zupa fasolowa z ziemniakami-9. Makaron z 
serem, szpinakiem-1,3,7, marchew do 
chrupania. Kompot.

Jogurt 
malinowy, 
banan

20.05.2021r.
CZWARTEK

Bułka grahamka -1, masło-7, jajko 
gotowane-3, szczypior, pomidor, 
ogórek. Płatki owsiane na mleku-1,7.
Herbata miętowa z cytryną.

Zupa pomidorowa  z ryżem-1,7,9. Karkówka 
duszona z warzywami-9,7, ziemniaki, 
surówka z młodej kapusty. Kompot.

jabłko

21.05.2021r.
PIATEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
indyczka gotowana-1,6,7,10, sałata, 
papryka, pomidor koktajlowy. 
Kakao.-6,7,1

Zupa brokułowa z ziemniakami-7,9. Klopsiki 
rybne w sosie pomidorowym-1,3,4,7,kasza 
jęczmienna, fasolka z bułką tartą, masłem-1,7.
Kompot.

Czekolada
do picia-

6,7,1

24.05.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane z masłem-1,7, 
twarożek ze szczypiorem-7, 
rzodkiewka, ogórek. Kawa z 
mlekiem.-1,7

Zupa z porów z grzankami-1,9,7. Ziemniaki, 
kapusta młoda duszona z kiełbasą i 
pomidorami-7,1,6,10, surówka z selera i 
ogórka kiszonego-7,9. Kompot.

Kisiel 
owocowy-1, 
ciastko-1

25.05.2021r.
WTOREK

Bułka wrocławska-1, masłem-7,
dżem, miód. Kasza manna na mleku-

1,7. rodzynki, żurawina

Rosół z makaronem, warzywami-1,3,9. 
Skrzydełka pieczone, ziemniaki, mizeria z 
ogórków-7. Kompot.

banan

26.05.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
kiełbasa szynkowa-1,6,10,7, sałata 
ogórek , kiełki słonecznika. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Zupa z zielonego groszku z ziemniakami-9,7. 
Naleśniki z serem, dżemem, polewą 
truskawkową-1,3,7, kalarepka do chrupania. 
Kompot.

pomarańcza

27.05.2021r.
CZWARTEK

Rogaliki z masłem-1,7, pasta z 
marchewki i słonecznika-7, ogórek, 
papryka, pomidor. Zupa mleczna-
1,7,3.

Zupa buraczkowa z ziemniakami-9,7. Sztuka 
mięsa w sosie pieczeniowym-7,1, kasza 
jęczmienna, surówka z kapusty pekińskiej-
7,10,3. Kompot owocowy.

Budyń
czekoladowy

-1,7,6,

28.05.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, ser 
żółty-7, wędlina-10,1,6, pomidor, 
roszponka ,ogórek. Kawa z mlekiem-
1,7.

Zupa ogórkowa z ryżem-9,7. Ryba 
panierowana-1,3,4, ziemniaki, sałata lodowa z
pomidorem ,ogórkiem zielonym,  
słonecznikiem. Kompot.

Kefir 
jagodowy-7

31.05.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane -1, masło-7, 
pasta z tuńczyka i jajaka-9,10,6,7,3, 
szczypior, ogórek. Kawa z mlekiem-
1,7.

Zupa selerowa z ziemniakami-9,7. Łazanki z 
młodej kapusty z kiełbasą-1,6,10,3

gruszka

Sporządzono: 14.05.2021r.





     


