
Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER
20.10.2021
środa

Pieczywo mieszane z masłem1,7
Serdelki  drobiowe z wody1,6,10
Ketchup
Pomidor .szczypior ,sałata
Kawa mleczna1,7

Żurek z kiełbasą 1,6,7,9
Pierogi ruskie  1,7
Sałata masłowa ze śmietaną7
Kompot

mandarynki

21.10.2021
czwartek

Bułka maślana z masłem 1,7
Ser żółty7
Kaszka kukurydziana na mleku7
Kakao1,6,7
Śliwka, sałata, papryka, szczypior

Barszcz czerwony z drobnym 
makaronem 1,7,9
Kotlet mielony 1,3
Ziemniaki puree7
Sur. z pekinki
Ogórek kiszony kompot

Ryż zapiekany z
jabłkiem,

cynamon 1,7

22.10.2021
Piątek

Pieczywo dyniowe z masłem1,7
Wędlina wieprzowa1,6,10
Sałata, ogórek zielony, kiełki 
lucerny
Kawa mleczna1,7
Herbata z cytryną

Zupa cebulowa z grzankami1,9
Ryba pieczona z warzywami4,9
Sur. z kapusty kiszonej
kompot

Jogurt naturalny
z owocami7

25.10.2021
poniedziałek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
Wędlina 1,6,10
Sałata, ogórek korniszon ,pomidor
koktajlowy
Kakao1,6,7
Herbata owocowa
½ gruszki

Rosół z lanymi kluskami 1,3,9
Potrawka z kurczaka w jarzynach1
Buraczki z chrzanem
kompot

muffinki1,3,7

26.10.2021
wtorek

Bułka razowa z masłem 1,7
Pasta jajeczna z awokado 3
Szczypior, papryka, kiełki 
rzodkiewki
Kawa zbożowa na mleku 1,7
borówki

Zupa krem dyniowa 7
Łazanki z wieprzowiną z kapustą 
mieszaną 7
Woda z miodem i cytryną

Kasza manna na
gęsto z musem
malinowym1,7

27.10.2021
środa

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
Pieczeń rzymska 1,3
Sałata, ogórek kiszony
Kakao 1,6,7
kalarepka, herbata owocowa

Zupa ziemniaczana 9
Gołąbki 1,7
Sos pomidorowy 7
Ziemniaki
Kompot wieloowocowy

banan

28.102021
czwartek

Pieczywo słonecznikowe z 
masłem 1,7
Pasta rybna z serem białym 4,7
Rzodkiewka, szczypior
Kawa mleczna  1,7,śliwka

Barszcz ukraiński 6,7,9
Jajko sadzone 3
Ziemniaki pieczone
Warzywa z wody z masełkiem 7
Groszek zielony, kompot

Serek 
waniliowy7



29.10.2021
piątek

Bułka wrocławska z masłem 1,7
Twarożek na słodko z 
marchewką7
Płatki kukurydziane na mleku7
Kakao 1,6,7
Marchew surowa
Herbata miętowa

Zupa fasolowa 6,9
Kotlet rybny1,3,4
Ziemniaki
Sał z pomidorów z jogurtem 7
Sur. z selera z rodzynkami
kompot

jabłka

02.11.2021
poniedziałek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
Polędwica drobiowa 1,6,10
Sałata, papryka, ogórek zielony
Kawa zbożowa na mleku1,7
½ gruszki

Zupa z brukselką zabielana 7,9
Krokiety z pieczarkami ,serem żółtym 
1,3,7
mix sałat z sosem winegret
Ketchup
Kompot wieloowocowy

Jogurt naturalny
z jagodami7

03.11.2021
wtorek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
Jajecznica na masełku 3,7
Sałata .pomidor ,kiełki lucerny
Kawa mleczna1,7
Herbata miętowa

Zupa kapuśniak9
Filet z indyka w sosie paprykowym
kasza jęczmienna 1
sałata lodowa z jogurtem 7
Kompot owocowy

Babka
jogurtowa 1,3,7

½ sliwki


