
 

                                                                        JADŁOSPIS 

       DATA     I ŚNIADANIE   II ŚNIADANIE               OBIAD 

 

PONIEDZIAŁEK

03.10.2022 

Pieczywo pszenno-żytnie         

i razowe (1),                                  

masło (7),                               

parówka z szynki                       

na ciepło (1,6,7,9,10),                                   

jajko gotowana (3),                                         

ogórek małosolny,                   

kakao (7),                     

herbata ziołowa                           

z melisą.             

Arbuz,                               

ciasteczka                            

owsiane (1,3,7),                                                                                                                                                 

herbata miętowa.                                   

Zupa ogórkowa na indyku                                       

z ziemniakami i zieloną pietruszką (9).                                    

Pierogi leniwe (1,3,7),                                                                                             

kompot wieloowocowy,                          

jabłko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

WTOREK 

04.10.2022 

Pieczywo pszenno-żytnie                         

i razowe (1),                

masło (7),                             

schab konserwowy,                                                                 

ser żółty (7),                       

pomidor,                               

ogórek zielony,                                                                               

mleko (7),                                

herbata z cytryną.                                                                                                              

Koktajl jogurtowo- 

mleczny z czerwoną 

porzeczką i otrębami 

żytnimi (1,3,6,7),  

chrupki kukurydziane,                    

herbata owocowa.                                                           

Krupnik na kurczaku z kaszy wiejskiej                       

z zieloną pietruszką (9).                                          

Pulpety z piersi indyczej w sosie 

koperkowym ze śmietaną (1,3,7),                                

ziemniaki,                                                        

surówka z kapusty pekińskiej                                 

z kukurydzą,                                                                                                                                       

kompot wieloowocowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                            

ŚRODA 

05.10.2022 

Pieczywo pszenno-żytnie                

i razowe (1),                                                       

masło (7),                        

polędwica sopocka,                   

dżem owocowy,                                                        

płatki ryżowe                  

na mleku (7),                                                                                                    

pomidor,                                                                                                                  

herbata miętowa.                                    

 Owoce świeże                      

(śliwka, jabłko), 

ciasteczka (1,3,7),         

herbata ziołowa                                                             

z pokrzywą.                                                                                                               

Kapuśniak na indyku z kapusty białej                                      

z ziemniakami, pomidorami i zieloną 

pietruszką (9).                                      

Filet z kurczaka w sosie brokułowym        

ze śmietaną  (1,7),                                                        

ryż na sypko,                                               

surówka z marchewki z jabłkiem,                                                     

kompot wieloowocowy.                                       

 

CZWARTEK 

06.10.2022 

Pieczywo pszenno-żytnie 

i razowe (1),                                 

masło (7),                                

rolada drobiowa,                     

serek kanapkowy(7),                         

pomidor,                                  

ogórek małosolny,              

kawa na mleku (7),                                    

herbata z cytryną. 

Budyń śmietankowy          

z sokiem                         

malinowym (7),               

herbata owocowa. 

Krem kalafiorowy ze śmietaną i zieloną                                           

pietruszką (7,9).                                      

Spaghetti z mięsa wieprzowego                           

od szynki z warzywami (1),                                                                                                                                                                                                                              

kompot wieloowocowy,                                    

jabłko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

PIĄTEK 

07.10.2022 

 

 

Pieczywo pszenno-żytnie       

i razowe (1),                                

masło (7),                                      

płat z szynki,                                                              

pasta z jaj z awokado                                                                                                                                                                              

ze szczypiorkiem                            

i jogurtem (3,7),                                                                                                                                           

papryka czerwona,               

ogórek zielony,                    

mleko (7),                             

herbata ziołowa                  

z melisą.                                                                          

Owoce świeże                    

(gruszka, jabłko),                    

wafle kukurydziane,                                                                              

herbata miętowa.           

Krem buraczany ze śmietaną i zieloną 

pietruszką (7,9).                                                   

Panierowany filet z miruny (1,3,4),                                           

ziemniaki,                                                        

surówka z kapusty kwaszonej                                 

z jabłkiem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

kompot wieloowocowy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                             

                        ZASTRZEGA  SIĘ  PRAWO  DO  ZMIAN  W  JADŁOSPISIE 


