
Jadłospis od 20.11.2022 do 29.11.2022 
                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                Życzymy smacznego!!!     

Niedz. 

20.11. 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

            polędwica sopocka 50g,   

     twarożek ze szczypiorkiem 100g, 

   kawa ml 170ml,herbata 250ml, dżem, 

            jabłko 1 szt,    

chleb,masło10g,ser salami20g,og.ziel    

    Zupa rosół  z makaronem 400ml, 

                     ziemniaki 260g, 

                  kotlet schabowy 130g,  

           surówka z kapusty kiszonej 150g, 

                    kompot  250ml, 

                      melon 300g. 

 

                        

                  Chleb, masło 20g, 

                szynka tradycyjna 50g, 

                       jajko 2 szt, 

                 pomidor z cebulą 100g,        

                       herbata 250ml, 

                           ketchup     

                               
Pn. 

21.11 

Chleb,  bułka 2 szt, masło 20g,                    

filet z indyka wędzony 50g,                            

papryka 50g, 

           zupa ml(ml200ml+pł.czek.40g,        

                 herbata 250ml, miód,  

             gruszka 1 szt,   

bułka drożdżowa 1szt. 

                  Zupa  jarzynowa 400ml, 

                       spaghetti 270g, 

                       kompot 250ml,           

     coctail mleczno-owocowy 200g.    

                           

                   Chleb, masło 20g,     

                kiełbasa z rusztu 150g, 

                     ser edamski 40g, 

                   ogórek kiszony 50g,     

                      herbata 250ml, 

                   ketchup,  musztarda        

Wt. 

22.11. 

Chleb, bułka 2 szt. masło 20g, 

 schab pieczony 50g,  

serek biały z cynamonem 100g, 

kawa ml 170ml, herbata 250ml, dżem, 

             pomarańcza 1 szt,   

      kanapka z serem i sałatą 1szt. 

               Zupa  zacierkowa 400ml, 

                      ziemniaki 260g, 

          filet z kurczaka po parysku 130g, 

          sałata z sosem jogurtowym 150g, 

                     kompot 250 ml,    

                      winogron  200g.    

Chleb, masło 20g,   

                     ser Gouda 40g,  

      konserwa rybna w pomidorach 150g,                                                                                     

                   herbata 250ml,                                                                                                    

                         ketchup 

Śr. 

23.11. 

      Chleb, bułka 2szt, masło  20g, 

pierś z kurczaka 50g, rzodkiewka 20g, 

zupa ml (mleko 200ml +pł owsiane 25g), 

herbata 250ml, dżem, 

kiwi 1 szt,    

bułka z owocami 1 szt.  

          Żurek z kiełbasą i jajkiem 400ml, 

     kluski śląskie 200g,  

                    gulasz wołowy 130g, 

                        buraki 150g, 

                     kompot 250 ml, 

              galaretka z owocami 200g.   

 

                   Chleb, masło 20g, 

      kiełbaski wieprzowe na gorąco 150g, 

                    ser topiony 1szt, 

                  ogórek zielony 50g, 

                    herbata 250ml, 

                 ketchup, musztarda      

     

                    

   herbata 250ml,  

ketchup, 

      

Czt. 

24.11. 

Chleb, bułka  2szt, masło 20g, 

         kiełbasa żywiecka 50g, papryka 50g, 

ser żółty szwajcar 40g, 

     kakao 170ml, herbata 250ml, dżem, 

                       banan 1 szt,  

   kanapka z szynką i rzodkiewką 1szt.   

 

    Zupa  pomidorowa z makaronem 400ml, 

                     ziemniaki 260g,                       

schab w sosie pieczarkowym 130g/90ml, 

      surówka z kapusty pekińskiej 150g, 

       kompot 250ml, 

                         jabłko 1szt. 

                    Chleb, masło 20g, 

                      ogonówka 50g,     

          sałatka z brokułowa z jajkiem 

                    i pomidorem 120g, 

                       herbata 250ml, 

                          ketchup 

               
Pt.    

25.11 

Chleb, bułka  2szt, masło 20g, 

pasta drobiowa ze szczypiorkiem 100g, 

ser żółty 40g, 

   kawa ml 170ml,   herbata 250ml, dżem, 

                   jabłko 1 szt,                       

          bułka maślana 1szt.   

          Zupa barszcz ukraiński 400ml, 

                     placki z  jabłkami          

                   i rodzynkami 4 szt, 

                       kompot 250ml, 

     ananas 300g.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                         kompot 250ml, 

                         grapefruit 200g. 

               Chleb, masło 20g, 

                    kabanosy 100g, 

                     ser wędzony 40g, 

            pomidor z bazylią i oliwą 100g, 

                         herbata 250ml,   

 (  Ciastka kruche   -2 op. wyjazdówka )           

Sob. 

26.11. 

Chleb, bułki 2szt, masło 20g, 

                   ogonówka 50g,   

          twarożek wiosenny 100g,                                    

kakao 170ml,  herbata 250ml, dżem, 

             gruszka 1 szt,    

paluch z czekoladą 1szt. 

              Zupa brokułowa 400ml, 

                      kasza 100g, 

      klopsik w sosie własnym 110g/90ml, 

         sałatka z ogórka kiszonego 150g, 

                    kompot 250ml,    

                     grapefruit 1 szt. 

                Chleb, masło 20g, 

               schab pieczony 50g, 

                 ser tylżycki 40g, 

                    papryka 50g, 

     herbata 250ml,                         

ketchup       

Niedz. 

27.11. 

Chleb, bułka 2szt, masło 30g, 

         parówki z szynki na gorąco 150g, 

ser edamski 40g, og. zielony 50g, 

      kawa ml 170ml,  herbata 250ml,  

           mandarynka 1 szt,   

chleb,masło10g,pol.sopocka20g,sałata 

   Zupa  koperkowa z makaronem 400ml, 

                    ziemniaki 260g, 

          filet indyka panierowany 130g, 

             surówka wielowarzywna  150g, 

                   kompot 250ml,     

                    gruszka 1szt.   

              Chleb, masło 20g, 

              kiełbasa krakowska 50g, 

ser salami 40g, 

rzodkiewka 20g, 

herbata 250ml,                                                    

ketchup                                        

Pn. 

28.11. 

Chleb, bułka 2 szt, masło 20g.                

polędwica drobiowa  50g, papryka 50g, 

  zupa ml (mleko 200ml +pł. czek. 40g),  

               herbata 250ml, miód, 

                jabłko 1 szt,                      

           bułka z serem 1szt. 

 

 

       Zupa  krupnik z ziemniakami 400ml, 

                       ryż 100g, 

           pierś z kurczaka duszona 130g, 

           ciecierzyca w pomidorach 150g, 

                     kompot 250ml,    

                 budyń czekoladowy 200g. 

 

Chleb, masło 20g,                                     

szynka wiejska 50g,  

mini pizza 1 szt.    

                        dżem,                                   

                      herbata 250ml,      

              ketchup    
 

 Wt. 

29.11. 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

               szynka wieprzowa 50g,  

         jajecznica z 2 jaj, szczypiorek, 

            kakao 170ml, herbata 250ml,  

                banan 1 szt. 

     kanapka z serem i og.ziel.1szt. 

              Zupa kapuśniak 400ml, 

          makaron zapiekany z mięsem            

                i warzywami 280g, 

                  kompot 250ml. 

                    pomelo 1/2szt. 

               Chleb, masło 20g, 

                  ogonówka 50g, 

               sałatka grecka 120g, 

                   herbata 250ml,  

                      ketchup 

                       

                             

             

                        

 

                   


