
 

                                                                        JADŁOSPIS 

       DATA     I ŚNIADANIE   II ŚNIADANIE               OBIAD 

 

PONIEDZIAŁEK 

06.02.2023 

 

Pieczywo pszenno-żytnie         

i razowe (1),                                  

masło (7),                               

parówka z szynki                                

na ciepło (1,3,6,7),                                      

ser żółty (7),                                         

ogórek kwaszony,                   

kakao (7),                     

herbata ziołowa z melisą.                                           
          

Banan,                          

chrupki 

kukurydziane,                                    

sok multiwitamina.                                   

Zupa ogórkowa na indyku                         

z ziemniakami i  zieloną                             

pietruszką (9).                                                  

Racuchy drożdżowe z konfiturą 

owocową (1,3,7),                                                                       

kompot wieloowocowy,                                             

marchewka do chrupania.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

WTOREK 

07.02.2023 

Pieczywo pszenno-żytnie                   

i razowe (1),                           

masło (7),                                    

schab  konserwowy,                                                       

serek Almette (7),                           

pomidor,                                

kiełki rzodkiewki,                                                                             

mleko (7),                                

herbata z cytryną.                     
                                         

Budyń śmietankowy              

z sokiem                        

malinowym (7),                                         

herbata owocowa.                        
 

Krem kalafiorowy ze śmietaną                    

i zieloną pietruszką (7,9).                                  

Pulpety z indyka w sosie 

koperkowym ze śmietaną (1,3,7),                                    

ziemniaki,                                           

surówka  z kapusty białej                           

po meksykańsku,                                                               

kompot wieloowocowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ŚRODA 

08.02.2023 

Pieczywo pszenno-żytnie                

i razowe (1),                                                       

masło (7),                                  

rolada drobiowa,                             

dżem owocowy,                             

płatki ryżowe na mleku (7), 

pomidor,                                        

herbata miętowa.     
                                                                    

Owoce świeże               

(melon, 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 (1,3,7),  

ryż na sypko,                                                            

kompot wieloowocowy,                            

marchewka do chrupania.                                                                                                                                                                                                                   

 

CZWARTEK 

09.02.2023 

 

Pieczywo pszenno-żytnie                 

i razowe (1),                                    

masło (7),                                   

polędwica sopocka,                                      

jajko gotowane(3),                            

pomidor,                                           

ogórek kwaszony,               

kawa na mleku (7),                

herbata z cytryną.                          
                        

Chlebek                                        

bananowy (1,3,7)  

(wyrób własny), 

jabłko,                                                  

herbata owocowa.                                             

Krem z żółtej fasolki szparagowej 

śmietaną i zieloną pietruszką (7,9).                                               

Mięso wieprzowe od szynki w sosie 

paprykowym (1),                                                            

kasza bulgur (1),                                                         

surówka z kapusty kwaszonej                     

z jabłkiem,                                                                                                                                                                                   

kompot wieloowocowy.                                                                                                      

 

PIĄTEK 

10.02.2023 

 

 

Pieczywo pszenno-żytnie       

i razowe (1),                                

masło (7),                                

płat z szynki,                        

pasta z tuńczyka z jajkiem,  

szczypiorkiem                                     

i jogurtem (3,4,7),                                                 

mleko (7),                             

papryka czerwona,                      

kiełki słonecznika,                                                         

herbata ziołowa z melisą.                                                         
                  

Owoce świeże 

(gruszka, jabłko)                               

wafle kukurydziane,                                                                               

herbata miętowa.           

Zupa pomidorowa na kurczaku               

z makaronem  i zieloną                   

pietruszką (1,3,9).                         

Kotlety jajeczne                                            

ze szczypiorkiem (1,3),                              

ziemniaki,                                                      

marchewka gotowana Junior,                                                                                                                            

kompot wieloowocowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                        ZASTRZEGA  SIĘ  PRAWO  DO  ZMIAN  W  JADŁOSPISIE 


