
 

JADŁOSPIS 

17.05.21r do 28.05.21 
 

 

DATA 

 

ŚNIADANIE 

 

II 

ŚNIADANIE 

 

OBIAD 

 

PODWIECZOREK 

Pn. 

17.05.21 

Pieczywo mieszane /mąka 

pszenna, maka żytnia/, 

masło,filet z indyka 

papryka,ogórki,sałata rzymska. 

Kawa zbożowa/jęczmień,żyto/ z 

mlekiem 1,3,7, 

Sok 

owocowy 

Zupa koperkowa z ziemniakami. 

Naleśniki z twarogiem i musem malinowym 

Kompot truskawkowy 

Chałka z masłem, 

mleko do picia 

 

3,1,7 

Wt. 

18.05.21 

Bułka wieloziarnista /mąka 

pszenna, mąka żytnia/, masło,  

Parówki z szynki keczup 

Kakao na mleku.1,3,7, 

Winogron Zupa brokułowa z ziemniakami 

Łazanki z kapustą i kiełbasą 

Kompot śliwkowy.1,3,6,9 

Płatki kukurydziane 

na mleku 

Śr. 

19.05.21 

Pieczywo mieszane /mąka 

pszenna, mąka żytnia/, masło, 

Jajecznica na maśle ze 

szczypiorkiem. Kawa 

zbożowa/jęczmień,żyto/.1,3,7,10 

Marchewka Zupa fasolowa z ziemniakami. 

Gulasz drobiowy z kaszą gryczaną,sur. 

Kapusta pekińska z pomidorem. 

Kompot wieloowocowy.1,3,7,9, 

Kulki cynamonowe 

na mleku 

Czw 

20.05.21 

Pieczywo mieszane /mąka 

pszenna, mąka żytnia/, masło, 

Kanapki wiosenne ,jajko pomidor 

,ogórek rzodkiewka ,sałata 

Herbata owocowa 

Borówka Zupaka kapuśniak z młodej kapusty 

Kotlet mielony z ziemniakami,sur. Buraczki 

czerwone z cebulką  

Kompot z czarnej porzeczki.1,3,7,9 

 

Kulki wielozbożowe 

na mleku1,3,7 

Pt. 

21.05.21 

Bułka wrocławska/mąka 

pszenna, mąka żytnia/, 
Twarożek  ze szczypiorkiem, , 

masło. Kawa 

zbożowa/jęczmień,żyto/1,3,7,  

Bakalie  Zupa ogórkowa z ziemniakami. 

Łosoś w sosie śmietanowym z koperkiem 

Sur. Bukiet warzyw 

Kompot truskawkowy1,3,7,9,4,6, 

Mus owocowy  

chrupki kukurydziane 

Pn.    

24.05.21 

Pieczywo mieszane /mąka 

pszenna, mąka żytnia/, masło, 

szynka krucha pomidor, ogórek. 

Kawa 

zbożowa/jęczmień,żyto/1,3,7 

Arbuz Zupa wiejska z makaronem 

Risotto z ryżem i pomidorami sur. Sałata 

lodowa z pestkami słonecznika i dyni  

Kom. wieloowocowy 

Kisiel z jabłkiem 

Wafle ryżowe 

Wt. 

25.05.21 

Bułka wrocławska, masło, pasztet 

drobiowy, pomidor, ogórek św., 

sałata rzymska. 

Kawa 

zbożowa/jęczmień,żyto/1,3,7,6,1

0 

Torty 

urodzinowe 

Zupa barszcz ukraiński 

Kurczak pieczony z ziemniakami i koperkiem. 

Sur Mizeria / śmietana12%/ Kompot 

wieloowocowy.1,3,7,9 

Makaron na mleku 

1,3,7,9 Jabłko 

Śr 

26.05.21 

Pieczywo mieszane/mąka 

pszenna mąka żytnia/, masło, 

Kiełbasa krakowska , pomidor 

sałata ,ogórek św. 

Kawa zbożowa/jęczmień 

żyto/1,3,7,10,11 

Melon Zupa pomidorowa z makaronem 

 Kluski leniwe z masełkiem  

sur. Marchewka z jabłkiem .1,3,7,9,  Kom. 

wiśniowy 

Płatki ryżowe na 

mleku Jabłko 

Czw 

27.05.21 

Bułka wrocławska mąka 

pszenna ,mąka żytnia/, masło, 

Dżem wieloowocowy 

Kakao /jęczmień,żyto/1,3,7, 

Kiwi Zupa  szpinakowa z ziemniakami. 

Pulpet drobiowy w sosie paprykowym z 

makaronem 

Sur .Marchewka mini na masełku . Kompot 

wieloowocowy . 1,3,7,6,9 

Kółeczka miodowe 

na mleku. 

1,7, 

Pt 

28.05.21 

Płatki owsiane na mleku .Bułka 

wrocławska z masłem 

Winogron Zupa soczewicy czerwonej .Ryba w panierce z 

ziemniakami .sur. Kapusta kiszona   Kom. 

jabłkowy.1,3,7,9,10 

Jogurt naturalny                   

z pszenicą na 

miodzie. Jabłko1,7 

 


