
JADŁOSPIS
21.11.2022 DO 02.12.2022

DATA ŚNIADANIEr II ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
21,11.22

Pieczywo mieszane ,masło
.Dżem wieloowocowy.

Kakao na mleku.

Sok owocowy Zupa Kapuśniak  z ziemniakami.

Potrawka z kurczaka w sosie własnym z
makaronem .

Kompot Porzeczkowy

Serek Danio .
melon.

Wtorek
22.11.22

Pieczywo
mieszane ,masło,,pasztet 

,papryka ,pomidor,
Kawa inka z mlekiem

Kalarepa Zupa grochowa z ziemniakami .
Naleśniki z dzemem .

Kompot wieloowocowy 

Bułka
maślana ,Mleko do

picia 
Banan.

Środa
23.11.22

Pieczywo mieszane/mąka
pszenna, mąka

żytnia .Humus ogórek
kiszony.

Kawa zbożowa z mlekiem

Winogron Zupa Brokułowa  z ziemniakami .seler,
śmietana 18%/.

 Spagetti bolognesse  ,sur bukiet warzyw na
masełku .

Kompot porzeczkowy 

Kółeczka
czekoladowe na

mleku.
jabłko

Czwartek
24.1122

Pieczywo mieszane/mąka
pszenna, mąka żytnia/,

masło. Pasta z
szynki ,ogórek kiszony

Herbata  miętowa .

Jabłko Zupa buraczkowa z
ziemniakami /seler,śmietana 18%/.

Kluski leniwe z sosem truskawkowym
Kompot wieloowocowy.

Makaron na mleku 
Kiwi.

Piątek
25,11,22

Bułka wrocławska/mąka
pszenna, mąka żytnia/,

masło ,ser ,papryka ,rzo
dkiewka,

Kawa na mleku

 
gruszka

Zupa krem z dyni z ziemniakami.

Ryba w panierce z ziemniakami ,sur,kapusta
kiszona z jabłkiem i marchewka.

Kompot wieloowocowy.

Mus owocowy .
 Banan .

Poniedziałek
28,11.22

Bułka wrocławska z
miodem .kakao z

mlekiem.
Winogron

Zupa Rosół z makaronem .seler, /.
Gulasz wieprzowy z kaszą pęczak.Sur.Kapusta

czerwona duszona .
Kompot truskawkowy.

Kasza manna na
mleku.

Chrupki
kukurydziane .

Kiwi .
Wtorek
29,11.22

Pieczywo mieszane /mąka
pszenna, mąka żytnia/,

masło, kiełbasa
żywiecka,

pomidor.rzodkiewka.
Kakao na mleku.

TORTY Zupa rosół z zmakaronem ..
Fasolka po bretońsku z bułką w wrocławską.

Kompot wiśniowy .

Płatki kukurydziane
na mleku .

Jabłko.

Środa
30.11..22

Pieczywo mieszane /mąka
pszenna, mąka żytnia/,
masło, Szynka wędzona,

pomidor sałata
Herbata owocowa

Sok owocowy Zupa szczawiowa z jajkiem z
ziemniakami /seler, 

Krokiety z mięsem ,sur,sałata lodowa z
rzodkiewką z pomidorkami cherry z sosem

winegret .
Kompot porzeczkowy 

Przenica z miodem
na mleku.
Biszkopty

Czwartek
01,12..2022

Pieczywo
mieszane.masło.ser

żółty.ogórek ,papryka .
Kakao do picia ,

Banan Zupa Jarzynowa  z ziemniakami .
Schab duszony w sosie własnym kasza

gryczana.sur,buraczki czerwone .
Kompot porzeczkowy ,

Makaron na mleku .
Winogrono ,

Piatek
02.12.22

Pieczywo mieszane/ mąka
pszenna,żytnia/,masło,Sa

łatka jarzynowa .
Herbata z cytryną.

Gruszka Zupa Szpinakowa z ziemniakami. 
Dorsz smażony ,ziemniaki ,sur ,kapusta

kiszona .
Kompot truskawkowy

Mus owocowy. 
Wafle 
ryżowe.Banan.
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