
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

15.09.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
twarożek-7,wędlina -1,6,10

szczypior, rzodkiewka, pomidor.
Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa fasolowa z ziemniakami-9. Makaron z 
sosem pomidorowo-mięsnym-1,3,9, sałatka z 
ogórków kiszonych. Kompot owocowy.

banan

16.09.2021r.
CZWARTEK

Bułka chałka z masłem-1,7. Budyń
waniliowy-1,7,3. Herbata

owocowa.1/2 jabłka

Kapuśniak  ze świeżej kapusty z ziemniakami-
9. Klopsiki wieprzowe w sosie koperkowym-
1,3,7,kasza jęczmienna-1, surówka z 
czerwonej kapusty-10,3. Kompot owocowy.

winogrona

17.09.2021r.
PIĄTEK

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

Zupa pomidorowa z ryżem.-9,1. Ryba 
pieczona z ziołami-3, ziemniaki, surówka z 
porów z jabłkiem, majonezem-10,3.Kompot.

jabłko

20.09.09.2021
r.

PONIEDZIA
ŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, ser 
żółty-7, pomidor, szczypior, 
rzodkiewka. Kawa z mlekiem.-1,7.

Zupa cebulowa z grzankami-1,7,9. Kopytka z 
sosem gulaszowym-1,3,7,surówka z kapusty 
pekińskiej-10,3,7. Kompot.

brzoskwinia

21.09.2021r.
WTOREK

Bułka kajzerka-1, masło-7, dżem, 
miód. Zupa mleczna z makaronem-
1,3,7. Herbata miętowa z cytryną.

Zupa szczawiowa z jajkiem-3,7,9, 
ziemniakami. Potrawka z kurczaka z 
warzywami-7,9, ryż, marchewka z jabłkiem , 
śmietaną-7. Kompot.

Kisiel 
owocowy-1, 
gruszka

22.09.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
kiełbasa krakowska z fileta-

10,3,ogórek, sałata, papryka. Kakao
– 6,7,1.

Zupa dyniowa z drobnym makaronem-9,1,3,7.
Ziemniaki, jajko smażone, mizerie z ogórków 
z koperkiem-7. Kompot.

Ciasto 
drożdżowe z 
kruszonką i 
śliwkami

23.09.2021r.
CZWARTEK

Bułka pszenna-1, masło-7, jajko 
gotowane-3, roszponka, pomidor 
koktajlowy. Płatki kukurydziane na 
mleku-1,7. Herbata  rumiankowa z 
cytryną , miodem.

Zupa ryżowa z zielonym groszkiem-9. Pałki z 
kurczaka pieczone, ziemniaki ,surówka z 
białej kapusty. Kompot.

Mus
jabłkowy, 

24.09.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane -1, masło-7, 
pasztet zapiekany-1,6,7, sałata, 
ogórek, szczypior, pomidor. Kawa z 
mlekiem.-1,7

Zupa kalafiorowa z ziemniakami-9,7. Klopsiki
rybne w sosie pomidorowym-1,3,4, kasza 
gryczana, surówka z selera i ogórka 
kiszonego-9,7. Kompot.

Sałatka
owocowa z
jogurtem

naturalnym-7

27.09.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane z masłem-1,7, 
serdelki z wody-1,6,10, keczup, 
kiełki słonecznika, ogórek. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Zupa grochowa z ziemniakami-9. Naleśniki ze
słonecznikiem-1,3,7, twarożkiem-7, polewą 
truskawkową. , kalarepka do chrupania. 
Kompot.

jabłko

28.09.2021r. 
WTOREK

Bułka wrocławska-1, masło-7, 
wędlina drobiowa-1,6,10, ser żółty-7,
,pomidor. Kawa z mlekiem

Rosół z makaronem-1,3,9. Bitki wieprzowe w 
sosie własnym-7,1, ziemniaki, buraczki z 
cebulką. Kompot.

banan

Sporządzono: 13.09.2021r.





     


