
                   JADŁOSPIS
od 19.01.2021r do 01.02.2021r       

DATA ŚNIADANIE II ŚNIAD. OBIAD PODWIECZOR
EK

UWAGI

19.01.202
1r wtorek

    

Płatki zbożowe 
z mlekiem, 

bułka z dżemem
jagodowym (1,7)

Kompot,
banan

Zupa ogórkowa z tartym
ciastem, filet z indyka duszony,
surówka z marchwi, ziemniaki,

kompot (9)

Sałatka owocowa,
herbatniki, 

sok (1)

20.01.202
1r  środa

Wek z masłem, pasta
mięsna, rzodkiewka,

bawarka  (1,7)
Kompot,
migdały

Zupa kalafiorowa z ryżem,
pierogi z serem na słodko,

kompot (1,3,7,9)

Chleb z masłem,
szynka, sałata,
kakao (1,3,7)

21.01.202
1r

czwartek 

Zupa mleczna 
z kaszą manną,

bułeczka maślana
(1,7)

Kompot,
mandarynka

Krem z dyni z grzankami,
pieczeń rzymska, fasolka
szparagowa, ziemniaki, 

kompot (1,3,7,9)

Kisiel 
 morelowy, 

orzechy laskowe
(8)

22.01.202
1r piątek

Rogalik z masłem,
miód lipowy, 

kawa z mlekiem
(1,7)

Kompot,
gruszka

Zupa jarzynowa, 
miruna panierowana, surówka 
z kapusty kiszonej, ziemniaki,

kompot (1,4,9) 

Pączek,
 winogrono różowe,

bawarka (1,7)

25.01.202
1r

poniedział
ek

Chleb z masłem,
parówka, ketchup,

kakao (1,7)
Kompot,

jabłko

Żurek z kiełbasą i ziemniakami,
ryż z polewą truskawkową,

kompot (1,7,9)

Wek z masłem,
makrela, papryka,

herbata (1,4,7)

26.01.202
1r wtorek  

Mleko
z płatkami, graham 
z serkiem almette

(1,7) 

Kompot,
banan

Zupa pomidorowa 
z makaronem, kotlet schabowy, 

mizeria, ziemniaki, kompot
(1,3,7,9)

Ciasto z galaretką,
kiwi, sok
 (1,3,7)

27.01.202
1r  środa   

Pasta serowa,
bułeczka z masłem,

kawa z mlekiem
(1,7)

Kompot,
rodzynki

Krupnik, 
kurczak pieczony, surówka 
z selera i marchwi, kluski

śląskie, kompot (1,9)

Budyń 
śmietankowy, 

gruszka (7)

28.01.202
1r

czwartek

Wek z masłem,
pasztet, pomidor,

kakao (1,7)
Kompot,

klementynki

Barszcz czerwony z uszkami,
ziemniaki prażone z kiełbasą,

kompot (1,7,9)

Zapiekanka 
z żółtym serem,
bawarka (1,7)

 

29.01.202
1r piątek

Owsianka, 
kajzerka z masłem

orzechowym (1,7,8)
Kompot,

winogrono

Zupa koperkowa z lanym
ciastem, paluszki rybne, 

bukiet warzyw, ziemniaki,
kompot (1,3,4,7,9)

Drożdżówka 
z owocami,

 kawa z mlekiem
(1,7)

   

01.02.202
1r

poniedział
ek

Chleb z masłem,
pasta jajeczna,

szczypiorek, bawarka
(1,3,7)

Kompot,
kiwi

Kapuśniak z mięsem,
 kluski na parze z marmoladą 

i sosem śmietankowym, 
kompot (1,3,7,9)

Kiełbaski pyszne,
wek z masłem,
ketchup, kakao

(1,7)

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