
        Jadłospis    

DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

02.12.2021
czwartek

Pieczywo mieszane(pszenica ,soja) z 
masłem(mleko)
Jajecznica(jaja) na masełku(mleko
szczypior, ogórek zielony ,papryka 
czerwona
kakao(pszenica ,soja)na mleku2 % 
(mleko)
½ jabłka

Zupa ogórkowa z ryżem(przyprawy, wywar 
drobiowo-warzywny(seler) , kurczak, ryż) 
śmietana18%(mleko),ogórki kiszone)
Zapiekanka ziemniaczana( wędlina śląska, ser 
żółty(mleko),brokuł ,kalafior)
Kompot owocowy

Jogurt owocowy(jogurt 
naturalny(mleko),  mrożone ,cukier)

03.12.2021
piątek

Pieczywo mieszane(pszenica ,soja) z 
masłem(mleko) 
Wędlina drobiowa
Sałata, rzodkiewka, papryka 
czerwona ,szczypior
Kawa zbożowa(żyto ,jęczmień na 
mleku2%(mleko)

Zupa selerowa z ziemniakami(przyprawy, wywar 
drobiowo-warzywny ,ziemniaki ,śmietana 18%
(mleko
Filet z miruny panierowany(miruna (ryba) ,(jajko)
,bułka tarta(pszenica) , olej)
Ziemniaki
Sur. z kapusty czerwonej(kapusta czerwona, cebula, 
marchew przyprawy)
Kompot owocowy

Mus jabłkowy(jabłka ,cukier, 
cytryna)

06.12.2021
poniedziałek

Bułka mała(pszenica z masłem(mleko
Twarożek (mleko)
Szczypior, kiełki rzodkiewki
Płatki kukurydziane na mleku(mleko)
Kawa  zbożowa(żyto ,jęczmień) na  
mleku(mleko)

Zupa z czerwonej soczewicy(wywar drobiowo-
warzywny(seler),ziemniaki, soczewica ,przyprawy)
Pulpeciki  drobiowe w sosie koperkowym(filet 
drobiowy,(jaja),przyprawy ,mąka(pszenica),bułka 
tarta(pszenica)
Makaron(pszenica)

winogron



Ogórek kiszony, kompot wieloowocowy

07.12.2021
wtorek

Pieczywo mieszane(pszenica ,żyto( z 
masłem(mleko)
Pasztet pieczony
Pomidor
Kakao(pszenica ,soja) z mlekiem(mleko)
Marchew surowa                                 

Żurek z grzankami(mąka, (żyto), wywar drobiowo-
warzywny(seler) ,przyprawy ,śmietana 18% 
(mleko),grzanki(pszenica)
Fasolka po bretońsku(fasola biała 
duża ,wędlina ,przyprawy, kon. pomidorowy, mąka 
(pszenica)
Ziemniaki
Kompot wieloowocowy

 Ciasto drożdżowe 
(mleko ,jaja ,margaryna, drożdże, 
mąka(pszenica) ,owoce, cukier)

08.12.2021
środa

Pieczywo mieszane(pszenica ,żyto) z 
masłem(mleko)
Serdelki drobiowe z wody
Ketchup
Sałata, pomidor
Kawa  zbożowa(żyto ,jęczmień) na  
mleku(mleko)

Zupa szczawiowa z jajkiem(wywar drobiowo-
warzywny(seler) ,ziemniaki, ,śmietana 18%
(mleko),kon. szczawiowy ,jaja)
Naleśniki(mleko ,jaja) mąka(pszenica),olej z serem 
waniliowym(twaróg półtłusty(mleko) ,śmietana 18%
(mleko) cukier ,cukier waniliowy), polewa 
truskawkowa(truskawki ,miód)
Woda z miodem i cytryną

Marchew tarta  z jabłkiem

09.12.2021
czwartek

Pieczywo dyniowe z masłem(mleko
Pasta z tuńczyka(tuńczyk w oleju(ryba),
(jaja)
Ogórek kiszony
Kawa  zbożowa(żyto ,jęczmień) na  
mleku(mleko)
kalarepka

Zupa kalafiorowa(wywar drobiowo- 
warzywny(seler) ,ziemniaki ,kalafior ,śmietana 18%
(mleko),
Kotlet schabowy(schab,(jaja) ,bułka tarta(pszenica) 
olej) 
Ziemniaki puree(mleko),masło(mleko)
Sałata lodowa, rzodkiewka ,pomidor
Kompot wieloowocowy

Budyń waniliowy(mleko ,jaja)cukier
waniliowy)

10.12.2021
piątek

Pieczywo mieszane(żyto ,pszenica) z 
masłem(mleko)
serek topiony(mleko)
Kakao(pszenica ,soja) z mlekiem(mleko)
Pomidor koktajlowy ,szczypior
Herbata miętowa
Marchew do chrupania

 Zupa ziemniaczana (wywar drobiowo-
warzywny(seler),ziemniaki
Miruna w sosie śmietankowo- chrzanowym(filet 
miruny(ryby) ,przyprawy ,śmietana 30%
(mleko),chrzan
Ziemniaki
Marchew z groszkiem zasmażana

Jabłko pieczone z miodem 



Ogórek kiszony
kompot

13.12.2021
poniedziałek

Pieczywo razowe(pszenica, żyto) z 
masłem(mleko)
Szynka wieprzowa
Sałata masłowa, ogórek zielony ,papryka 
surowa                       
Kakao(pszenica ,soja) z mlekiem(mleko
Herbata z cytryną ,miodem

Zupa kapuśniak z ziemniakami( wywar drobiowo-
warzywny(seler) ,ziemniaki ,przyprawy, kapusta 
kiszona ,zasmażka(pszenica)
Jajko sadzone ((jaja),olej)
Ziemniaki puree  (mleko ,masło)
sur. z pekinki(kapusta pekinka, marchew, majonez 
(jaja)),(gorczyca)
Sur. z kapusty czerwonej
Kompot wieloowocowy

Pierniczki (mąka(pszenica) 
miód ,śmietana(mleko) ,(jaja), 
soda  ,przyprawa do pierników)

14.12.2021
wtorek

Rogal z makiem(pszenica) z masłem 
(mleko)
Miód
Kawa  zbożowa(żyto, jęczmień) na  
mleku(mleko)
Kaszka kukurydziana na mleku (mleko), 
kaszka kukurydziana 
½ gruszki

Zupa krupnik (wywar drobiowo-warzywny ,kasza 
jęczmienna(jęczmień),ziemniaki)
Skrzydełka pieczone
Ziemniaki
sur.z rzepy białej
buraczki z chrzanem
kompot wieloowocowy

Kefir naturalny z 
brzoskwiniami( kefir 
naturalny(mleko), brzoskwinie w 
syropie)

15.12.2021
środa

Pieczywo mieszane(pszenica ,żyto) z 
masłem(mleko)
Wędlina drobiowa z indyka 
Salata masłowa ,kiełki lucerny ,papryka 
surowa   
Kawa  zbożowa(żyto, jęczmień) na  
mleku(mleko)

Zupa flaczki drobiowe z makaronem(kurczak, 
warzywa(seler) ,makaron (pszenica),(jaja)
Paszteciki mięsne( naleśniki(mleko, jaja ),olej, 
łopatka gotowana, warzywa(seler),przyprawy
Sałata masłowa ze śmietaną(mleko)
kompot

Banan


