
Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER
06.10.2021

środa
Rogal z masłem1,7
 miód ,dżem
kakao 1,6,7
płatki kukurydziane na mleku 7
winogron

Zupa z zielonego groszku zabielana 7,9
fasolka po bretońsku 6,1,10
ziemniaki
kalarepka
kompot

jogurt naturalny
z truskawkami 7

07.10.2021
czwartek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
wędlina drobiowa 1,6,10
sałata zielona, pomidor 
koktajlowy
płatki ryzowe na mleku 1,7
kawa zbożowa na mleku1,7

Zupa krem z marchwi 9
kluski śląskie 1,3
kapusta biała duszona z jarzynką
sos pieczarkowy 1
kompot

banan

08.10.2021
piątek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
ser żółty7
sałata, kiełki lucerny, pomidor
kawa mleczna 1,7

Zupa z brukselką zabielana 7,9
pulpety rybne w sosie ziołowo- 
paprykowym 1,3,4,
sur. z kapusty kiszonej
kompot

Jabłka pieczone
z miodem i
cynamonem

11.10.2021
poniedziałek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
pasta twarogowa z szynką 1,6,7
szczypior, rzodkiewka, ogórek
kakao 1,6,7

Rosół z makaronem 9,1
kurczak w śmietanie 7
ziemniaki
buraczki z cebulką 
sur. z marchwi i pory
kompot

placek
drożdżowy ze
śliwkami 1,3,7

12.10.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
pasta jajeczna 3,7                 
ogórkiem kiszonym, szczypior
kawa zbożowa 1,7
kalarepka

Zupa kapuśniak 9
pulpety wieprzowe w sosie własnym1,3,
kasza gryczana ,jęczmienna 1
sur. z rzepy białej
warzywa na parze z bułka tartą 1
kompot

kisiel

13.10.2021
środa

Pieczywo słonecznikowe z 
masłem 1,7
serdelki drobiowe z wody1,6,7
ketchup
sałata, ogórek korniszon ,pomidor
kakao1,6,7

Zupa jarzynowa z ziemniakami7,9
racuchy z jabłkiem, żurawiną cukrem 
pudrem 1,3
serek waniliowy 7
woda z cytryną

marchew tarta z
rodzynkami

14.10.2021
czwartek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
pasta z kurczaka7
kiełki rzodkiewki ,lucerny
kawa zbożowa z mlekiem1,7
½ gruszki

Zupa z ciecierzycy 6
filet z kurczaka 1,3
ziemniaki
mizeria z ogórków 7
marchew gotowana z groszkiem
kompot owocowy

kefir owocowy7



15.10.2021
piątek

Bułka maślana 1,7
masło nutella 5
zacierki na mleku1,7
kakao 1,6,7
kiwi

Ryz na rosole 1,9
paluszki rybne 1,3,4
ziemniaki pieczone
kapusta czerwona duszona
pomidorki z bazylią 
kompot 

kasza manna z
sokiem

malinowym7,1

18.10.2021
poniedziałek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
pasta z tuńczykiem ,jajkiem3,4
pomidor, szczypior
kawa mleczna 1,7

Zupa szczawiowa z jajkiem3,7,9
naleśniki zielone 1,3,7
serek waniliowy7
marchew ,kalarepka do chrupania
woda z mięta i cytryną

arbuz

19.10.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
1/2 jajka 3 ,ser żółty 7                   
sos majonezowo-ketchupowy
sałata, szczypior
kakao 1,6,7
½ jabłka

Zupa koperkowa z ziemniakami 7,9
gulasz wieprzowy1
makaron1
sur. z białej kapusty i ogórka zielonego
fasolka szparagowa z masełkiem 7
kompot

ciasto piernik
1,3,7,6


