
Jadłospis
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

29.09.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
jajeczna ze szczypiorem-10,3,7,
ogórek. Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa ogórkowa z ziemniakami-9,7. 
Zapiekanka makaronowa  z serem żółtym, 
kurczakiem, warzywami(marchew ,por, 
cebula, czosnek, ), fasolka szparagowa z bułką
tartą.-1,7. Kompot.

Jogurt 
jagodowy-7

30.09.2021r.
CZWARTEK

Chałka z masłem-1,7, ser żółty-7,
pomidor, szczypior. Kawa z

mlekiem-1,7.

Zupa z porów z ziemniakami-9,7. Kurczak w 
sosie słodko-kwaśnym, ryż na sypko, surówka
z marchwi i jabłka-7. Kompot.

Jabłko 
pieczone z 
cynamonem

01.10.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
kiełbasa szynkowa-1,6,10,sałata, 
rzodkiewka, ogórek. Kakao-6,7,1.

Zupa krupnik z warzywami-9,1,7. Ziemniaki, 
ryba panierowana-1,3,4, surówka z kiszonej 
kapusty. Kompot.

Mleko 
czekoladowe
-7,1, banan

04.10.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
jajecznica ze szczypiorem-7,3, 
papryka, ogórek. Kawa mlekiem-1,7.

Zupa pomidorowa z makaronem-9,1,3,7. 
Placki ziemniaczane z cukinią, śmietaną, 
surówka z pekińskiej kapusty. Kompot.

Wafelki  z
masą

orzechową-
1,7,8, kiwi

05.10.2021r.
WTOREK

Rogaliki z masłem-1,7, twarożek z 
ogórkiem i koperkiem-7,.Płatki 
ryżowe na mleku-1,7. Herbata 
rumiankowa z cytryną.

Kluski lane na rosole-1,3,9. Kotlet schabowy-
1,3, ziemniaki, surówka kapusty, buraczka i 
jabłka z oliwą. Kompot owocowy.

Kisiel 
owocowy, 
borówki

06.10.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane -1, masło-7,
pasta z kurczaka z ogórkiem

kiszonym-3,10,7, sałata roszponka,
rzodkiewka. Kawa z mlekiem-1,7.

Barszcz biały  z ziemniakami, jajkiem.-9,7,3. 
Makaron z serem, szpinakiem-1,3,7, kalarepka
do chrupania. Kompot.

banan

7.10.2021r.
CZWARTEK

Bułka grahamka-1, masło-7, pasta z 
marchewki, jajko gotowane-3, 
pomidor, ogórek. Zupa mleczna-
1,3,7.Herbata.

Zupa koperkowa z ziemniakami-9,7. Gulasz  
wołowy-1, kasza gryczana-1, buraczki z 
cebulką. Kompot.

gruszka

8.10.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
wędlina drobiowa-1,6,7, sałata , 
ogórek, kiełki słonecznika. Kawa z 
mlekiem.-1,7.

Zupa marchewkowa z makaronem-9,7. 
Ziemniaki, kotlet rybny-1,3,4, sałatka z 
ogórka kiszonego. Kompot.

Jogurt
malinowy-7

11.10.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
rybna ze szczypiorem -9,10,6,7, 
ogórek, pomidor. Kawa z mlekiem-
1,7.

Zupa szpinakowa z grzankami-7,1,9. Gołąbki 
meksykańskie-3,1,7, ziemniaki, sałata lodowa 
z sosem winegret. Kompot.

Budyń 
czekoladowy
-1,7,6

12.10.2021r.
WTOREK

Bułka pszenna-1, masło-7, dżem, 
miód, twarożek-7, rodzynki, 
żurawina suszona. Płatki 
kukurydziane na mleku-1,7. Herbata 
owocowa z cytryną.

Rosół z makaronem, warzywami-1,3,9. Kotlet 
z piersi kurczaka-1,3, ziemniaki, sałatka  z 
ogórków i pomidorów ze śmietaną. Kompot.

Sałatka
owocowa z
jogurtem-7

Sporządzono: 23.09.2021r.





     


