
Jadłospis od 14.06.2021 do 25.06.2021 
 

I i II ŚNIADANIE    OBIAD    KOLACJA  

                                                    Życzymy smacznego!!!                                   

Pn. 

14.06 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

polędwica łososiowa 50g, og. ziel.50g,                                                             

zupa ml (ml. 200ml +  pł.kuk.40g), 

          herbata 250ml, dżem,   

                    jabłko 1 szt,                            

        bułka drożdżowa 1szt.     

     Zupa  jarzynowa 400ml, 

     łazanki 375g,     

        kompot 250ml,                                               

                        truskawki 200g.  

 

                        

                     Chleb, masło 20g, 

                     szynka wieprzowa 50g, 

                         mini pizza 1 szt,                  

                          herbata 250ml,   

                             ketchup            

                               

Wt. 

15.06 

Chleb,  bułka 2 szt, masło 20g, 

mielonka 50g, 

twarożek na słodko 100g, papryka 50g, 

kakao 170 ml, herbata 250ml,  

    melon 150g, 

kanapka z serem i sałatą 1szt. 

    Zupa pomidorowa z ryżem  400ml, 

                     ziemniaki 260g, 

            filet drobiowy po parysku 130g, 

                 sałata z jogurtem 150g, 

                       kompot 250ml,         

    kisiel z owocami 200g. 

    

                           

     Chleb, masło 20g, 

                  kiełbasa żywiecka 50g, 

                          ser tylżycki  40g,      

              pomidor z bazylią i oliwą 100g,    

                        herbata 250ml,   

                             ketchup                                                                   

Śr. 

16.06 

Chleb, bułka 2 szt. masło 20g, 

pierś z kurczaka 50g, ser salami 40g, 

sałata 20g, 

kawa ml 170ml, herbata 250ml, dżem, 

                    gruszka 1 szt,       

                 bułka maślana 1szt. 

      Zupa kapuśniak z kap.słodkiej 400ml, 

                      kluski śląskie 200g,      

    z sosem mięsno -pieczarkowym 150g, 

       kompot 250 ml,    

                           jabłko 1 szt. 

Chleb,  masło 20g, 

     schab pieczony 50g,       

   pasta jajeczna ze szczypiorkiem 100g,   

        herbata 250ml,      

    ketchup  

                                               

Czw. 

17.06 

Chleb, bułka 2szt, masło  20g, 

              szynka tradycyjna 50g,    

                     rzodkiewka 20g, 

          zupa ml (ml200ml +  ryż 25g), 

herbata 250ml, dżem, 

               banan 1 szt,                  

kanapka z szynką i og.ziel.1szt.  

 Zupa rosół z makaronem 400ml, 

   ziemniaki 260g, 

                     udko duszone 1 szt, 

       surówka z marchewki 150g, 

                     kompot 250 ml,   

      coctail mleczno-owocowy 200g.     

 

  Chleb, masło 20g,  

                   karczek pieczony 50g, 

                      ser topiony 25g, 

                        papryka 50g, 

                          herbata 250ml,      

  ketchup   

   

                                                      13,94 

   herbata 250ml,  

ketchup, 

      

Pt. 

18.06 

Chleb, bułka  2szt, masło 20g, 

kiełbasa żywiecka 50g, 

  jajecznica z 2 jaj ze szczypiorkiem,                  

        kakao 170ml, herbata 250ml,  

                         kiwi 1 szt,     

                 rogal 1szt. 

 

      Zupa  koperkowa z zacierką 400ml, 

       ziemniaki 260g, 

      ryba smażona 170g,    

                    ogórek kiszony 100g, 

                        kompot 250ml,     

                          arbuz 200g. 

Chleb, masło 20g, 

sałatka z kurczaka i warzyw 120g,  

ser edamski 40g,                                                                           

herbata 250ml. 

     (Ciastka kruche 1 szt. -wyjazd)     

 

                                                    
Pn. 

21.06 

Chleb, bułki, masło 20g,  

polędwica drobiowa 50g, sałata 20g, 

            zupa ml (ml 200ml+ pł ows. 25g), 

herbata 250ml, dżem, 

       gruszka 1 szt,   

         paluch z czekoladą 1szt.  

     Zupa ogórkowa  400ml. 

                         ryż 100g, 

      schab w sosie węgierskim 130g/90ml, 

         surówka z kapusty pekińskiej 150g, 

                      kompot 250 ml,       

                      budyń z owocami 200g. 

 

.        

  Chleb, masło 20g, 

       kiełbasa  krakowska 50g  

      ser salami 40g, 

          ogórek zielony 50g,     

                       herbata 250ml,   

        ketchup          

Wt. 

22.06 

Chleb, bułki 2szt, masło 20g, 

parówki z szynki 150g, ser żółty 40g, 

 rzodkiewka 20g, 

kawa ml 170ml, herbata 250ml,  

     jabłko 1 szt,    

bułka ze szpinakiem 1szt. 

                   Zupa botwinka 400ml, 

                         ziemniaki 260g, 

                   kotlet pożarski 110g, 

                         mizeria  150g, 

                        kompot 250ml,     

                    ciasto z rabarbarem 

Chleb, masło 20g, 

               pasta rybna z zieleniną  100g,  

                 ser żółty szwajcar 40g,                             

              herbata 250ml,       

  ketchup      

                                             

Śr. 

23.06 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

 baleron 50g. 

 ser biały 100g, pomidor 100g,  

      kakao 170ml, herbata 250ml, dżem, 

              morele 100g,  

  bułka z owocami 1szt. 

  Zupa barszcz biały zabielany 400ml. 

                     spaghetti  290g, 

                     kompot 250ml,         

                      winogron 100g. 

    Chleb, masło 20g, 

   zapiekanki z pieczarkami, serem             

i szynką 2szt, 

         herbata 250ml,     

ketchup     

                                               

Czw. 

24.06 

Chleb, bułka 2 szt, masło 20g. 

   ogonówka  50g, papryka 50g, 

  zupa ml (mleko 200ml +k. manna 20g),  

                   herbata 250ml, dżem,   

         banan 1 szt,    

 kanapka z serem i rzodkiewka 1szt. 

 

 

  Zupa krupnik z kaszy 400ml, 

                     ziemniaki 260g, 

                  karczek pieczony 130g, 

               kapusta zasmażana 150g, 

                       kompot 250ml,     

              galaretka z truskawkami  200g. 

 

Chleb, masło 20g, 

                kiełbasa na gorąco 150g, 

  ser wędzony 40g,  

         ogórek kiszony 50g,     

   herbata 250ml, 

   ketchup          

                                             

 

 

Pt. 

25.06 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

pasta drobiowa ze szczypiorkiem 100g, 

 ser edamski 40g,  

        kakao 170ml, herbata 250ml, dżem, 

                  kiwi 1 szt,     

              bułka z serem 1szt. 

   Zupa pieczarkowa z makaronem 400ml, 

ziemniaki 260g, 

                fasolka po bretońsku 270g, 

                  kompot 250ml.      

                   truskawki 200g. 

                                                                                                                              

Czekolada 1 szt.     

 

 

                                                 


