
Jadłospis od 11.10.2021 do 22.10.2021  
 

I i II ŚNIADANIE    OBIAD    KOLACJA  

                                                    Życzymy smacznego!!!                               

Pn. 

11.10 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

krakowska sucha 50g, rzodkiewka 20g, 

zupa mleczna (mleko 200ml +  pł ow. 25g.), 

 herbata 250ml, miód,   

              jabłko 1 szt,       

            bułka z serem 1szt.     

      Zupa zacierkowa 400ml, 

    ziemniaki 260g, 

       klopsik w sosie własnym 110g, 

        surówka z kapusty kiszonej 150g, 

         kompot  250 ml,     

                     budyń z owocami 200g. 

 

                        

                     Chleb, masło 20g, 

          sałatka z tuńczyka i warzyw 120g, 

                        ser  wędzony 40g, 

                          herbata 250ml,   

                             ketchup           

                               

Wt. 

12.10 

Chleb,  bułka 2 szt, masło 20g, 

kiełbaski śląskie na gorąco 100g, 

ser salami 40g, pomidor 100g, 

kawa ml  170 ml, herbata 250ml,  

  banan 1szt,         

kanapka z pol. sop. i og.ziel. 1 szt. 

    Zupa barszcz czerwony 400ml, 

             ryż z mięsem i warzywami 305g, 

                      kompot 250 ml,       

            coctail mleczno-owocowy 200g. 

    

                           

     Chleb, masło 20g,    

                 szynka tradycyjna 50g,  

                          ser Gouda 40g,     

                           sałata 20g,           

                           herbata 250ml,   

                               ketchup                                                                   

Śr. 

13.10 

Chleb, bułka 2 szt. masło 20g, 

kiełbasa żywiecka 50g, og.zielony 50g, 

zupa ml (mleko 200 ml +k. manna 25g.), 

 herbata 250ml, dżem, 

                      śliwki 100g,      

               bułka z owocami 1szt. 

      Zupa rosół z makaronem 400ml, 

                         ziemniaki 260g, 

                    kotlet schabowy 130g, 

                    sałata ze śmietaną 150g, 

                       kompot 250 ml,    

                         arbuz 200g.  

   Chleb,  masło 20g, 

          indyk pieczony 50g,  

       ser żółty szwajcar 40g,        

                   pomidory koktajlowe 50g, 

                          herbata 250ml,    

                           ketchup         

                                               
Czw. 

14.10 

Chleb, bułka 2szt, masło  20g, 

   polędwica drobiowa 50g,   

                 twarożek  wiosenny 100g, 

kakao 170ml, herbata 250ml, dżem,  

   gruszka 1 szt,      

kanapka z serem i rzodkiewką.1szt.  

 Zupa kapuśniak 400ml, 

   kopytka 200g, 

              sos mięsno- pieczarkowy 150g, 

                        kompot 250 ml,      

       winogron 100g.     

 

  Chleb, masło 20g,  

                   parówki zapiekane 

                 z serem żółtym 150g/40g, 

                       ogórek kiszony 50g, 

                            dżem, 

                        herbata 250ml,      

     ketchup         

   

                                                       

   herbata 250ml,  

ketchup, 

      

Pt. 

15.10 

    Chleb, bułka  2szt, masło 20g, 

pasta drobiowa ze szczypiorkiem 100g, 

ser tylżycki 40g                                            

kawa ml 170ml, herbata 250ml, miód, 

                      kiwi  1szt,     

                rogal 1szt. 

 

                        Flaczki 400ml, 

     ziemniaki 260g,      

jajko 2szt w sosie chrzanowym 

      surówka z marchewki 150g,                      

                         kompot 250 ml,    

                          jabłko 1 szt.       

                                                                                               

                        Kubuś- 2 szt.      

                                                  

Pn. 

18.10 

Chleb, bułki, masło 20g,  

szynka wieprzowa 50g, papryka 50g, 

            zupa ml (ml 200ml+ pł kuk 40g), 

herbata 250ml, dżem,   

                     jabłko 1 szt,   

            drożdżówka 1szt.  

     Zupa ziemniaczana  400ml. 

                         spaghetti 290g, 

                         kompot 250 ml,     

                     kisiel z owocami  200g. 

 

.        

  Chleb, masło 20g, 

       sałatka gyros 120g, 

         ser topiony 25g, 

      herbata 250ml,   

                           ketchup          

Wt. 

19.10 

Chleb, bułki 2szt, masło 20g, 

                       mielonka 50g, 

       twarożek z koperkiem 100g,    

kakao 170ml, herbata 250ml,  

   pomarańcza 1szt,     

kanapka z szynką i sałata 1szt. 

             Zupa ogórkowa z ryżem  400ml, 

                         ziemniaki 260g, 

                       udko pieczone 1 szt 

           surówka z pora i kukurydzy 150g,    

                        kompot 250 ml,      

                           melon 200g. 

Chleb, masło 20g, 

                         leczo 300g, 

                     ser tylżycki 40g, 

                         herbata 250ml,                                                         

       ketchup        

                                             

Śr. 

20.10 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

 baleron 50g, ser edamski 40g, 

sałata 20g,  

      kawa ml 170ml,  herbata 250ml, dżem, 

               banan 1 szt,   

               rogal 1szt.     

  Zupa grochowa 400ml. 

                         kasza 100g, 

                   gulasz z łopatki 110g, 

                         buraki 150g, 

                     kompot 250 ml,    

                   ciasto z  owocami      

    Chleb, masło 20g 

    szynka wieprzowa 50g, 

        ser salami 40g,  

      pomidor z bazylią i oliwą 100g,                      

      herbata 250ml,     

      ketchup     

                                              
Czw. 

21.10 

Chleb, bułka 2 szt, masło 20g. 

   pol. sopocka 50g, rzodkiewka 20g, 

  zupa ml (mleko 200ml + ryż 20g.),  

               herbata 250ml, dżem,   

                           kiwi 1szt,                                                                                                                    

 kanapka z serem i og.kiszonym 1szt. 

 

 

  Zupa koperkowa z makaronem 400ml, 

                     ziemniaki 260g, 

          filet z kurczaka po parysku 130g, 

         surówka z kapusty pekińskiej 150g, 

                      kompot 250 ml,     

                 galaretka z owocami 200g. 

 

Chleb, masło 20g, 

              zapiekanki z pieczarkami,  

                  serem i szynką 2szt, 

     herbata 250ml, dżem, 

     ketchup          

                                             

 

 Pt. 

22.10 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

szynka z kurczaka 50g, 

jajecznica z 2 jaj ze szczypiorkiem, 

        kakao 170ml, herbata 250ml, dżem 

             gruszka 1 szt,      

               rogal 1szt. 

  Zupa krupnik z kaszy 400ml, 

     ziemniaki 260g, 

kotlet rybny 120g, 

sałatka  ogórka kiszonego 150g, 

     kompot 250ml.       

                        jabłko 1 szt   

                                                                                                                            

 

Ciastka kruche -2 op  

                     

 

                                                  


