
        Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

04.11.2021
czwartek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
Wędlina wieprzowa Dziadka 1,6,10
Salata masłowa ,ogórek 
kiszony ,szczypior, kiełki rzodkiewki
Kakao 1,6,7
½ jabłka

Zupa z kurczakiem  z ziemniakami 9
Racuchy pieczone z bananem 1,3,7
Serek waniliowy7
Marchew z żurawiną 
Kompot owocowy

Jabłka
soczki owocowo-warzywne

05.11.2021
piątek

Bułka maślana z masłem 1,7
Masło orzechowe8
Płatki owsiane na mleku 1,7
Kawa zbożowa z mlekiem 1,7
Herbata miętowa
śliwka

Zupa pomidorowa z makaronem ryżowym 1,7,9
Ryba panierowana 1,3,4
Ziemniaki
Sur. z białej kapusty
Sur. z dyni jabłka, cebuli
Kompot owocowy

kisiel z kiwi ze śmietaną 7

08.11.2021
poniedziałek

Bułka grahamka z masłem 1,7
Ser żółty7
Sałata masłowa, pomidor 
koktajlowy ,papryka surowa ,szczypior
Kawa zbożowa na mleku1,7
½ gruszki

Rosół z makaronem nitka 1,9
Potrawka z kurczaka z warzywami 1,9
ziemniaki
Buraczki z chrzanem
Kompot owocowy

Kefir z czarną porzeczką 7

09.11.2021
wtorek

Pieczywo słonecznikowe z masłem 1,7
Serdelki drobiowa z wody1,6,10
Sałata masłowa ,rzodkiewka, ogórek 

Zupa żurek z jajkiem ,ziemniakami zabielana 3,7
Kluski leniwe z cynamonem 1,3
Sałata masłowa z jogurtem 7

Marchew tarta z jabłkiem i 
słonecznikiem



zielony
Kakao1,6,7
Herbata rumiankowa

Kalarepka do chrupania
Kompot wieloowocowy

10.11.2021
środa

Pieczywo dyniowe z masłem1,7
Pasztet pieczony1,6,10
Szczypior, rzodkiewka,
Kawa zbożowa z mlekiem 1,7
kiwi

Zupa z ciecierzycy z ziemniakami
Karkówka w sosie własnym 1
Kasza gryczana 1
Marchew z porą i śmietaną7
Sur. z kapusty kiszonej
Kompot wieloowocowy

Kaszka kukurydziana na mleku z 
musem brzoskwiniowym 7

12.11.2021
piątek

Bułka wrocławska z masłem 1,7
Twarożek z marchewką na słodko7
Płatki kukurydziane na mleku7
kakao1,6,7
winogron

Zupa ogórkowa z ryżem 7,9
Pulpety rybne w sosie pomidorowym 1,3,4
Ziemniaki
Sur. z rzepy białej
Sur. z sałaty lodowej z sosem winegret
Kompot śliwkowy

Jogurt owocowy truskawkowy7

15.11.2021
poniedziałek

Pieczywo mieszane z masłem1,7
Jajecznica na masełku 3,7
Pomidor koktajlowy ,szczypior
Kawa zbożowa na mleku1,7
Herbata miętowa
Marchew do chrupania

Krem z zielonego groszku, ziemniaków ze śmietaną 
7,9
Makaron spaghetti1
sos mięsno-warzywny pomidorowy
sur. z selera9
kompot wieloowocowy

Budyń czekoladowy 7

16.11.2021
wtorek

Pieczywo razowe z masłem 1,7
Wędlina drobiowa1,6,7
Sałata masłowa, ogórek zielony ,papryka 
surowa
Kakao 1,6,7
Herbata z cytryną ,miodem

Zupa kapuśniak z ziemniakami9
Jajko sadzone 3
Ziemniaki purre 7
Sur. z pekinki
Sur. z kapusty czerwonej
Kompot wieloowocowy

Szarlotka  ze śmietaną 1,7

17.11.2021 Rogal z masłem 1,7 Zupa krupnik z kaszą jaglaną ,ziemniakami 1,9 Kasza manna a jabłkiem 1,7



środa Miód
Kawa zbożowa z mlekiem 1,7 ,mleko7
Arbuz

filet drobiowy panierowany w płatkach 
kukurydziany3
ryż z pieczarkami 1
marchew z porą i śmietaną7
sur. z kapusty białej i ogórka zielonego
kompot wieloowocowy

18.11.2021
czwartek

Pieczywo mieszane z masłem 1,7
Wędlina drobiowa z indyka 1,6,10
Salata masłowa ,kiełki lucerny ,papryka 
surowa   
kakao1,6,7

Zupa flaczki drobiowe z ziemniakami 9
Pierogi ruskie z cebulką 1,7
Śmietana 7
Woda z miętą i miodem

Banan


