
Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER
22.09.2021

środa
Pieczywo mieszane z masłem-1,7
serdelki z wody-1,6,10
pomidor, szczypior, rzodkiewka, 
ogórek zielony, 
kakao-6,7,1, herbata z cytryną
½ banana

Kapuśniak z kiszonej kapusty-9
naleśniki z musem jabłkowym, 
twarogiem-1,3,7
kompot

Andruty-1,

23.09.2021
czwartek

Pieczywo mieszane z masłem-1,7
kanapki z serem żółtym-7, 
jajkiem-3, wędlina-1,6,10, 
pomidor, sałata, szczypior
kawa zbożowa na mleku-1,7
herbata owocowa, śliwka

Zupa pieczarkowa  z ziemniakami-9,7
kapusta duszona z mięsem
kompot

kaszka
kukurydziana
na mleku-1,7

24.09.2021
piątek

Bułka maślana z masłem-1,7
dżem, miód
zacierka na mleku1,7,3, kawa 
zbożowa na mleku-1,7
marchew do gryzienia, żurawina 
suszona

Zupa cebulowa z grzankami-1,9,7
ryba w sosie greckim-1,3,4,9
ziemniaki
ogórek kiszony
kompot

piernik
czekoladowy-1

27.09.2021
poniedziałek 

Pieczywo zwykłe z masłem-1,7
pasta jajeczna-10,3 ze 
szczypiorkiem
kiełki lucerny, papryka czerwona
kawa zbożowa na mleku-1,7
herbata miętowa
½ jabłka

Zupa fasolowa-9
wieprzowina w jarzynach
ryż na sypko-1
ogórek kiszony
kompot 

jogurt naturalny
z malinami-7

28.09.2021
wtorek

Bułka wrocławska z masłem-1,7
ser żółty, -7
sałata, pomidor, szczypior, 
płatki owsiane na mleku-1,7
kawa zbożowa na mleku-1,7
rodzynki, kalarepka

Zupa pomidorowa z makaronem-1,3,7,9
kotlet mielony-3,1
ziemniaki
buraczki zasmażane
surówka z kapusty pekińskiej z 
marchwią, kukurydzą i majonezem-
7,3,10
kompot

kiwi

29.09.2021
środa

Pieczywo mieszane z masłem-1,7
polędwica drobiowa-1,6,10
sałata, ogórek zielony, pomidor 
koktajlowy, szczypior
kakao
herbata z cytryną

Żurek z kiełbasą-1,7,3,9
zapiekanka makaronowa z serem 
żółtym-1,3,7,105, jajkiem-3, 
pieczarkami                                              
i warzywami
woda z cytryną i miętą

mandarynka
rodzynki

30.09.2021
czwartek

Pieczywo mieszane z masłem-1,7
twarożek z rzodkiewką-7
szczypior, pomidor, kiełki lucerny

Zupa kalafiorowa -9,7
pałka z kurczaka
sos śmietanowo-ziołowy-7

Jabłecznik-1,3



kasza manna na mleku-1,7
winogron

ziemniaki
marchew z groszkiem-1
surówka białej rzepy-7
kompot

01.10.2021
piątek 

Pieczywo wiejskie z masłem-1,7
pasztet zapiekany-6,1,7,
pomidor, szczypior, 
kawa zbożowa na mleku-1,7
herbata owocowa
½ jabłka 

Krupnik-7,1,9
ryba panierowana-1,3,4,
sałata lodowa z jogurtem-7
sur. z selera, jabłka i marchwi-9,7
ziemniaki
kompot

budyń
czekoladowy-

1,7,3,5,

04.10.2021
poniedziałek 

Bułka mała z masłem-1,7
kiełbasa podsuszana-1,6,10,
sałata, papryka czerwona, 
pomidor
kawa zbożowa na mleku-1,7
herbata z cytryną
marchew do gryzienia, orzechy 
włoskie-8

Ryż na rosołku-9,1,3
jajko sadzone-3
ziemniaki
sałatka winegret
mizeria z ogórków-7
kompot

kisiel z bitą
śmietaną-1,7

05.10.2021
wtorek 

Pieczywo mieszane z masłem-1,7
tuńczyk ze szczypiorkiem -
9,10,6,7i ogórkiem
kawa zbożowa na mleku-1,7
herbata 
½ gruszki

Krem z dyni z migdałami-7
kotlet schabowy-1,3
buraczki ze śmietaną-7
sałatka z ogórka kiszonego z cebulką
ziemniaki
kompot

Rogaliki
z jabłkiem-1,3


