
 Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE           OBIAD DESER
16.06.2021

środa
Pieczywo zwykłe z masłem1,7
jajecznica ,kiełki rzodkiewki 3,7
kakao1,6,7
marchew surowa

Krupnik z natką pietruszki 9
kotlet schabowy1,3
ziemniaki
sał. z pomidorów z bazylią 
warzywa na parze z masełkiem7
kompot

truskawki

17.06.2021
czwartek

Pieczywo żytnie z masłem 1,7
pasztet pieczony
ogórek zielony ,rzodkiewka  do chrupania
kawa zbożowa na mleku1,7

Zupa krem z brokułów z prażonymi 
migdałami7,9
gołąbki 1,
sos pomidorowy 1,7
ziemniaki
kompot wiśniowy

kefir owocowy7

18.06.2021
piątek

Bułka mała z masłem 1,7
serek topiony 7
kaszka  ryżowe na mleku 1,7
ogórek kiszony ,rzodkiewka
kakao1,6,7

Zupa koperkowa z makaronem 1,7
filet rybny panierowany 1,3,4
ziemniaki
buraczki z chrzanem
mizeria z ogórków

arbuz

21.06.2021
poniedziałek

Pieczywo zwykle z masłem 1,7
serdelki z wody 1,6,10
ketchup
szczypior, sałata, ogórek zielony
kakao 1,6,7

Zupa  ziemniaczana 9
łazanki z młodej  kapusty z kiełbasą 1
kompot śliwkowy

kasza manna z sosem
malinowym 1,7

22.06.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
pasta rybna 4,7
kawa mleczna zbożowa 1,7
szczypior ,ogórek kiszony

Rosół z makaronem 1,9
skrzydełka pieczone
ziemniaki
mizeria z ogórków 7
fasolka szparagowa z masełkiem 7

banan

23.06.2021
środa

Pieczywo zwykłe z masłem 1,7
pasta z kurczaka 7
kiełki lucerny ,papryka
kakao1,6,7

Kapuśniaczek z parówką 1,6,9,10
jajko 3
ziemniaki
sałata lodowa z pomidorami i oliwą 
kompot

mleko smakowe 7

24.06.2021
czwartek

Pieczywo słonecznikowe z masłem 1,7
ser żółty7
sałata, ogórek kiszony
kawa mleczna 1,7

Zupa prowansalska z mięsem mielonym i 
serkiem3,7
placki ziemniaczane ze śmietaną 3
sur. z białej rzepy
kompot

sałatka owocowa

25.06.2021
piątek

Rogal z masłem 1,7
dżem
płatki kukurydziane na mleku7
mleko 7
½ jabłka

Zupa makaronowa 1,7
pulpety rybne w sosie chrzanowym1,3,4
ziemniaki
brukselka z masełkiem 7
woda z cytryna i mięta 

truskawki 

28.06.2021
poniedziałek

Pieczywo z masłem 1,7
wędlina drobiowa 1,6,10
sałata, pomidor, szczypior

Zupa brokułowa krem z grzankami 7,9
bułki na parze 1,3,7
sos śmietankowy waniliowy7

kisiel 



kakao1,6,7 woda z cytryną

29.06.2021
wtorek

Pieczywo ciemne z masłem 1,7
jajko na twardo ,ser żółty3,7
szczypior ,rzodkiewka
kawa mleczna

Zupa pomidorowa z ryżem 1,7
pulpeciki drobiowe w sosie pomidorowym 3
makaron 1
sur. z kapusty białej
kompot

Jogurt bananowy7


