
 Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE           OBIAD DESER
30.06.2021

środa
Pieczywo z masłem 1,7
Twaróg z tartą  rzodkiewką 7
kawa zbożowa z mlekiem1,7
herbata miętowa

Zupa ogórkowa ze świeżych ogórków 7,9
kopytka1,3
kapusta duszona ze śmietaną7
kompot

Winogron

01.07.2021
czwartek

Pieczywo zwykłe z masłem 1,7
pasta rybna z jajkiem 3,4
szczypior
kakao1,6,7

Barszcz czerwony 7
gulasz wieprzowy1
ziemniaki
kalafior, brokuł  z masłem 7
kompot

Kefir owocowy7

02.07.2021
piątek

Pieczywo dyniowe z masłem 1,7
wędlina wieprzowa1,6,10
pomidor, szczypior
kawa mleczna 1,7

Krupnik z kaszą jaglaną 1
paluszki rybne w panierce 1,3,4
ziemniaki
sałata masłowa ze śmietaną7
kompot

Jabłka

05.07.2021
poniedziałek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
½ jajka ,majonez 3
ogórek zielony, pomidor, sałata masłowa
kakao1,6,7

Barszcz biały z kiełbasą 7,9
Naleśniki z musem jabłkowym 1,3,7                
marchew z rodzynkami
woda z cytryną

Kaszka kukurydziana
na mleku7

06.07.2021
wtorek

Pieczywo żytnie z masłem1,7
pasztet pieczony1,6,7
ogórek korniszony
kawa mleczna 1,7

Zupa jarzynowa 7,9
kotlet mielony1,3
ziemniaki
sał. z pomidorów z bazylią
kompot

Arbuz

07.07.2021
środa

Chałka z masłem1,7
miód
mleko 7
½ gruszki

Zupa kapuśniak 9
 makaron spaghetti 1
sos mięsno-pomidorowy
kalarepka

Kisiel malinowy

08.07.2021
czwartek

Pieczywo zwykłe z masłem 1,7
wędlin drobiowa 1,6,10
sałata ,papryka surowa
kakao1,6,7

Ryż na rosołku 1,9
pierogi ryskie z cebulką 1,7
marchew z porą 
kompot

Banan

09.07.2021
piątek

Bulka mała z masłem 1,7
serek topiony 7
pomidor ,kiełki rzodkiewki
kawa mleczna1,7
płatki ryzowe na mleku 7

Zupa koperkowa7,9
Ryba pieczona w sosie  śmietankowo –
ziołowym4 ,7
ziemniaki
buraczki z cebulką
kompot

mus jabłkowo-
bananowy

12.07.2021
poniedziałek

Pieczywo słonecznikowe z masłem 1,7
pasta jajeczna ze szczypiorkiem 3
kakao 1,6,7
herbata z cytryną

Rosół z makaronem 1,9
potrawka z kurczaka 7,9
ziemniaki
marchew z groszkiem
ogórek małosolny
kompot

 Placek z truskawkami
1,3,7

13.07.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
ser żółty7
sałata ,ogórek ,papryka 
kawa mleczna 1,7
herbata owocowa

Zupa kalafiorowa7,9
fasolka po bretońsku 6,1,10
ziemniaki
kompot

jabłko




