
              JADŁOSPIS

od 25.11.2020r do 08.12.2020r       
DATA ŚNIADANIE II ŚNIAD. OBIAD PODWIECZOREK UWAGI

25.11.2020r
środa   

Płatki zbożowe 
z mlekiem, kajzerka
z miodem lipowym

(1,7)

Kompot,
mandarynka

Zupa ogórkowa z ryżem, 
 pieczeń schabowa, 

 buraki czerwone, kluski śląskie,
kompot  (1,7,9)

Kołacz z serem,
jabłko,

 kakao (1,7)

 26.11.2020r
czwartek

Pasta rybna, chleb
 z masłem, papryka,

bawarka (1,7)
Kompot,
gruszka

Zupa fasolowa z grzankami,
naleśniki z nutellą, 
 kompot (1,3,7,9)

Frytki
ziemniaczane,
ketchup, sok 

27.11.2020r
piątek

Wek z masłem, 
pasta serowa, 

kawa z mlekiem
(1,7)

Kompot,
jabłko

Zupa jarzynowa,
 paluszki rybne, marchew 
z groszkiem, ziemniaki, 

kompot (1,4,7,9)

Koktajl jagodowy,
biszkopty, 
migdały 

(1,7)

30.11.2020r
poniedziałek

Kiełbaski pyszne,
chleb z masłem,

kakao (1,7)
Kompot,

banan

Żurek z kiełbasą i ziemniakami, 
 ryż zapiekany z jabłkami,

kompot (1,7,9)

Jajko, bułka 
z masłem, ogórek,
bawarka (1,3,7)

01.12.2020r
wtorek       

    

Mleko z płatkami
kukurydzianymi,

wek z nutellą (1,7,8)
Kompot,

kiwi

Zupa pomidorowa 
z makaronem, filet z kurczaka
panierowany, sałata zielona,
ziemniaki, kompot (1,3,7,9)

Galaretka
agrestowa,
żurawina

02.12.2020r
środa   

Graham z masłem,
serek almette, kawa 

z mlekiem (1,7)
Kompot,
rodzynki

Krupnik, 
bitki, surówka wielowarzywna,

ziemniaki, kompot 
(9) 

Sałatka owocowa,
herbatniki,

 sok (1)

03.12.2020r
czwartek 

Bułka z masłem, ser
żółty, sałata zielona,

herbata (1,7)
Kompot,

jabłko

Zupa ziemniaczana, 
fasolka po bretońsku, chleb,

kompot   (1,7,9)

Szynka, chleb 
z masłem, ogórek,

kakao (1,7)

04.12.2020r
piątek

 Zupa mleczna 
z kaszą, wek 
z konfiturą

truskawkową (1,7) 

Kompot,
winogrono

Brokułowa z groszkiem
ptysiowym, mintaj, surówka 

z kapusty kiszonej i marchwi,
ziemniaki, kompot (1,4,9)

Rogalik 
z czekoladą, 

kawa z mlekiem
(1,7)  

 

07.12.2020r
poniedziałek

Chleb z masłem,
pasztet, rzodkiewka,

bawarka (1,7)
Kompot,

banan

Zupa grochowa z kiełbasą,
pierogi z serem na słodko,

kompot (1,7,9)

Zapiekanka z serem
i szynką, ketchup,

kakao (1,7)

   

08.12.2020r
wtorek  

Bułeczka maślna ,
jogurt malinowy,

herbata (1,7)
Kompot,
gruszka

Zupa kalafiorowa z lanym
ciastem, rumsztyk, sałatka 

z pomidora i cebulki, ziemniaki,  
                 kompot (1,3,7,9)

Kisiel morelowy,
orzechy laskowe

(8)

…………………………………………………….                   …………………………………………………………           …………………………………………………

W nawiasie oznaczone cyframi podano alergeny znajdujące się w potrawie.
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