
                      JADŁOSPIS   02.09- 06.09.2019r. 

DATA ŚNIADANIE OBIAD 

Poniedziałek 

02.09.2019r.. 

Musli owocowe z mlekiem, 

pieczywo mieszane z masłem, 

polędwica drobiowa, serek 

kanapkowy, pomidor, herbata 

 z miodem, kakao, banan 
 

Zupa ogórkowa  

z ziemniakami, naleśniki  

z serkiem waniliowym  

i dżemem truskawkowym, 

napój z czarnej porzeczki, 

jabłko 

Wtorek 

03.09.2019r. 

Budyń śmietankowy z sokiem 

malinowym, pieczywo mieszane 

z masłem, ser żółty, salami, 

marchewka do chrupania 

kakao, herbata z cytryną, 

Zupa jarzynowa, bitka  

z szynki duszona, ziemniaki 

puree, surówka z pora, 

marchwi i jabłka, kompot 

Środa 

04.09.2019r. 

Makaron zacierkowy na mleku, 

pieczywo mieszane z masłem, 

pasztet wieprzowy pieczony, 

pomidor, twarożek, herbata 

miętowa, jabłko 

 

Barszcz ukraiński  

z ziemniakami, gulasz 

wieprzowy, kasza 

(jęczmienna, gryczana), 

sałatka z ogórka kiszonego, 

kompot, nektarynka 

Czwartek 

05.09.2019r. 

Pieczywo mieszane z masłem, 

polędwica sopocka, pomidor, 

sałata masłowa, ser żółty 

salami, kakao, herbata  

wieloowocowa, kiwi 

 

 Zupa ryżanka, filet 

 z kurczaka w ziołach, 

ziemniaki puree, surówka  

z kapusty pekińskiej  

z papryką, kukurydzą, 

kompot, banan 

Piątek  

06.09.2019r. 

Płatki kukurydziane z mlekiem 

pieczywo pszenne  

z masłem, pasta z twarogu ze 

szczypiorkiem, herbata  

 Krupnik z ziemniakami, 

pulpeciki rybne z warzywami, 

marchew z groszkiem, 

kompot, jabłko 

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych planowany jadłospis może ulec zmianie 



               JADŁOSPIS   09.09-13.09.2019r. 

DATA ŚNIADANIE OBIAD 

Poniedziałek 

09.09.2019r. 

Pieczywo mieszane z masłem, 

szynka wieprzowa, ser żółty 

salami, pomidor, kawa inka, 

melisa, jabłko 

 

Zupa pieczarkowa  

z ziemniakami, makaron  

z sosem bolońskim  

i parmezanem, woda 

niegazowana z miętą, jabłko 

Wtorek 

10.09.2019r. 

Ryż na mleku, stół szwedzki 

(jajko, ser żółty, sałata) 

herbata z cytryną, sok  

z czarnej porzeczki 

 

Zupa szczawiowa z 

ziemniakami i jajkiem, 

pieczeń ze schabu, ziemniaki 

puree, fasolka zielona 

oprószana z cebulką, kompot 

Środa 

11.09.2019r. 

Pieczywo mieszane z masłem, 

kiełbasa z szynki na gorąco, 

pomidor, ketchup, serek 

topiony, herbata owocowa, 

mleko, pomarańcza 

 

Zupa grochowa 

 z ziemniakami i kiełbasą, 

kotlet drobiowy 

panierowany, ziemniaki  

z cebulką, surówka z kapusty 

pekińskiej z marchewką  

i jabłkiem, kompot 

  Czwartek 

12.09.2019r. 

 Pieczywo Dar zbóż z masłem, 

pasta jajeczna ze szczypiorkiem, 

ser żółty, kakao, herbata 

miętowa, gruszka 

 

Zupa selerowa  

z ziemniakami, potrawka 

wieprzowa z warzywami, ryż 

na sypko, surówka z kapusty 

wielowarzywnej, kompot, 

Piątek 

13.09.2019r. 

Płatki śniadaniowe z mlekiem, 

bułka pełnoziarnista z serem 

żółtym, pomidor, kakao, 

herbata z cytryną, jabłko 

 

   Zupa  neapolitańska  

z makaronem, filet z tilapii 

duszony w ziołach, ziemniaki 

puree, surówka z selera, 

marchwi i jabłka, kompot 

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych planowany jadłospis może ulec zmianie 



 


