
Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER
25.08.2021
środa

Pieczywo z masłem 1,7
wędlina drobiowa1,6,10
sałata ,pomidor, ogórek zielony
kakao1,6,7
marchew surowa

Zupa pomidorowa z makaronem1,7,9
jajko sadzone3
ziemniaki
sał. z pomidorów ze śmietaną 7
sur. z białej kapusty
kompot owocowy

Kefir 
bananowy7

26.08.2021
czwartek

Rogal z masłem1,7
miód
płatki kukurydziane na mleku7
kawa mleczna zbożowa1,7
½ jabłka

Zupa koperkowa7,9
łazanki z kiełbasą i kapustą białą 1,6,10
ogórek zielony
kompot owocowy

Placek 
drożdżowy ze 
śliwkami1,3,7

27.08.2021
piątek

Pieczywo z masłem 1,7
jajecznica ze szczypiorkiem na 
masełku 3,7
kawa mleczna 1,7
kalarepka

Zupa ogórkowa7,9
ryba panierowana1,3,4
kapusta czerwona duszona 7
ryż1
pomidory z ziołami
kompot owocowy

Jogurt naturalny
z truskawkami7

30.08.2021
poniedziałek

Pieczywo z masłem1,7
twarożek na słodko z marchwią 7
kaszka kukurydziane na mleku7
kawa zbożowa mleczna 1,7
herbata z cytryną

Zupa krupnik jaglany  1,9                      
mięso wieprzowe z warzywami
ziemniaki
ogórek zielony
kompot owocowy

Kisiel ze 
śmietaną 7

31.08.2021
wtorek

Pieczywo z masłem1,7
wędlina drobiowa 1,6,10
sałata, papryka, szczypior
kakao1,6,7
herbata miętowa

Zupa kalafiorowa zabielana7,9
sos mięsno-pieczarkowy1
kopytka 1,3
sałata zielona z sosem winegret
kompot owocowy

Banan

01.09.2021
środa

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
szynka swojska 1,6,10
sałata, pomidor, ogórek 
zielony ,rzodkiewka
kawa mleczna zbożowa 1,7
arbuz

Pomidorowa z makaronem1,7,9
kotlet drobiowy panierowany1,3
ziemniaki
buraczki z cebulką
sur. z białej kapusty
kompot owocowy

Mufinki1,3

02.09.2021
czwartek

Pieczywo słonecznikowe z 
masłem 1,7
wędlina 1,6,10
ser żółty7
sałata ,papryka ,szczypior, jabłka
kakao 1,6,7

Kapuśniak z kiszonej kapusty9
gulasz wieprzowy
kasza jęczmienna 1
marchew z chrzanem
sur. z pekinki
kompot

Kasza manna z 
sokiem 
malinowym1,7

03.09.2021 Pieczywo  zwykłe z masłem1,7 Żurek z jajkiem 3,7,9 Jogurt z 



piątek pasztet pieczony1,6,7
ogórek kiszony. pomidor
kawa mleczna zbożowa 1,7
winogron

paluszki  rybne 1,3,4
ziemniaki puree
sał. z pomidorów ze śmietaną 7
sur. z białej rzepy
kompot owocowy

bananami 7

04.09.2021
poniedziałek

Pieczywo z masłem 1,7
serdelki drobiowe z wody1,6,7
ketchup, ogórek zielony, 
szczypior
kawa mleczna zbożowa 1,7

Zupa krem pieczarkowa 7,9
naleśniki 1,3,7
twarożek waniliowy7
mus jabłkowy
woda z cytryną 

Babka 
cytrynowa 1,3,7

05.08.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
pasta rybno-jajeczna 3,4
szczypior, papryka
kakao1,6,7
herbata owocowa

Zupa jarzynowa 7,9
klopsy  w sosie koperkowym1, 3,7
ziemniaki
sał. z ogórka kiszonego 
marchew z porą i śmietaną 7
kompot owocowy

Arbuz


