
JADŁOSPIS od 13.10.2020 r. do 26.10.2020 r.
DATA ŚNIADANIE II ŚNIAD. OBIAD PODWIECZOR

EK
UWAGI

13.10.2020r
wtorek  

Ser biały na
słodko, chleb z
masłem, kakao

(1,7)

Kompot,
kiwi

Zupa pomidorowa z ryżem, 
filet z indyka pieczony, 

mizeria, ziemniaki,
 kompot  (7,9)

Rogalik 
z czekoladą, banan,

bawarka (1,7)

14.10.2020r
środa      

Graham z
masłem, szynka,
sałata zielona,

kawa 
z mlekiem (1,7)

Kompot,
śliwka

Żurek z kiełbasą i ziemniakami,
ryż zapiekany z jabłkami,

kompot
 (7,9)

Frytki
ziemniaczane,

ketchup, herbata 

15.10.2020r
czwartek

Mleko z
płatkami,
kajzerka z

serkiem almette
(1,7)

Kompot,
migdały

Zupa koperkowa z lanym
ciastem, bitki, sałatka z kapusty

czerwonej, kluski śląskie,
kompot (1,3,7,9)

Kisiel cytrynowy,
winogrono różowe,

sok

16.10.2020r
piątek

  

Bułka
wrocławska z

masłem,
konfitura
wiśniowa,

bawarka (1,7)

Kompot,
jabłko

Zupa ogórkowa z makaronem,
miruna panierowana, 

marchew duszona, ziemniaki, 
kompot (1,3,4,7,9)

Jogurt
poziomkowy, bułka

maślana, kakao
(1,3,7)

19.10.2020r
poniedziałek

Chleb z masłem,
jajko, pomidor, 
kawa z mlekiem

(1,3,7)

Kompot,
rodzynki

Zupa grochowa z kiełbasą,
kopytka z serem na słodko,

kompot
 (1,3,7,9)

Bułka z masłem,
parówki cielęce,

herbata z cytryną,
(1,7)

20.10.2020r
wtorek   

Zupa mleczna
 z kaszą manną,

rogalik z
masłem, miód

(1,7)

Kompot,
banan

Zupa kalafiorowa  z tartym
ciastem, rumsztyk, 

buraki czerwone, ziemniaki, 
kompot (1,3,7,9) 

Galaretka
truskawkowa,
wafle, napój
jabłkowy  

21.10.2020r
środa     

    

Bułeczka
cynamonowa

 z masłem, mleko
smakowe (1,7)

Kompot,
mandarynka

Zupa jarzynowa, 
gulasz z kaszą jęczmienną,

ogórek kiszony, 
kompot (7,9)

Budyń 
waniliowy,

żurawina  (7)

22.10.2020r
czwartek

  

Chleb z masłem,
ser żółty,

rzodkiewka,
kakao
(1,7)  

Kompot,
gruszka

Zupa fasolowa z grzankami,
jajko w sosie koperkowym,
surówka wielowarzywna,

kompot   (3,7,9)

Pasztet,
 wek z masłem,

papryka, bawarka
(1,7)

23.10.2020r
piątek

  

Płatki zbożowe 
z mlekiem,

graham z pastą
serową na ostro

(1,7)

Kompot,
rodzynki

Krupnik,
paluszki rybne, 

warzywa na parze,  ziemniaki,
kompot (1,4,9)

Deser fantazja
owocowa, orzechy
laskowe, herbata

(7,8)

   

26.10.2020r
poniedziałek

Bułka z masłem,
kiełbaski pyszne,
kawa z mlekiem

(1,7)

Kompot,
winogrono

białe

Zupa ziemniaczana, 
łazanki z kapustą 
kiszoną i mięsem, 
kompot (1,3,7,9)

Tosty z żółtym
serem i szynką,
ketchup, kakao

(1,7)

…………………………………………………….                   …………………………………………………………           
…………………………………………………
W nawiasie oznaczone cyframi podano alergeny znajdujące się w potrawie.


	JADŁOSPIS od 13.10.2020 r. do 26.10.2020 r.
	……………………………………………………. ………………………………………………………… …………………………………………………
	W nawiasie oznaczone cyframi podano alergeny znajdujące się w potrawie.

