
JADŁOSPIS
13.03.23r do 24.03.23r

DATA ŚNIADANIE II
ŚNIADANIE

OBIAD PODWIECZOREK

Pn.
13.03.23

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

pasztet . ogórek kiszony.
Kawa zbożowa/jęczmień,żyto/ z

mlekiem 1,3,7,

Jabłko Zupa z soczewicy  zielonej z ziemniakami.
Placki drożdżowe z  syropem klonowym.

Kompot Jabłkowy1,3,6,9,

Płatki kukurydziane
na mleku.

Mandarynka
3,1,7

Wt.
14.03.23

Pieczywo mieszane/ mąka
pszenna, mąka żytnia/Szynka

wędzona,pomidor,
ogórek,Herbata z miodem i

cytryną.

Melon Zupa koperkowa z ziemniakami 
Pierogi z białym serem i

śmietaną18%,brzoskwinia.
Kom. śliwkowy.

Płatki czekoladowe.
Biszkopty.
Pomarańcz

Śr.
15.03.23

Bułka wrocławska /mąka
pszenna ,mąka żytnia/masło.

Dżem owocowy. Kawa zbożowa
z mlekiem

Banan Zupa szpinakowa z ziemniakami,
Kotlet mielony z ziemniakami .Sur .ogórek ze

śmietaną 12%
Kompot wieloowocowy.1,3,7,9,

Makaron  na
mleku.1,3,7,

Jabłko

Czw
16.03.23

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

Ser żółty, pomidor,sałata
rzymska, rzodkiewka.

Kakao /jęczmień,żyto/ na mleku

Winogrono Zupa ogórkowa z ziemniakami.
Pierś z kurczaka w

panierce ,ziemniaki ,sur,mix sałat z oliwą.
Kompot z czarnej porzeczki.1,3,7,9

Rogal z
masłem .Mleko do

picia

Pt.
17.03.23

Bułka razowa ,
 masło ,Jajecznica   Kakao  na
mleku. jęczmień,żyto/1,3,7, 

Bakalie Zupa kalafiorowa z ziemniakami.
Pulpet z ryby w sosie śmietanowym 12% z

ziemniakami.
Sur. Kapusta kiszona z jabłkiem i marchewką.

Kompot śliwkowy1,3,7,9,4,6,

Mus
owocowy .Banan.

Pn.   
20.03.23

Pieczywo mieszane /mąka
pszenna, mąka żytnia/,

masło,kiełbasa krakowska
pomidor, ogórek,Herbata

owocowa z miodem.

Pomarańcz Zupa kapuśniak z ziemniakami.
Naleśniki z twarogiem i brzoskwinią,

Kompot wieloowocowy1,3,7,9,
Płatki owsiane z
mlekiem.1,3,7,

Jabłko

Wt.
21.03.23

Bułka wrocławska, masło,
Humus ,ogórek kiszony.

Kawa
zbożowa/jęczmień,żyto/1,3,7,6,

10

Kiwi Zupa krem z dyni z ziemniakami.
Spaghetti z makaronem. Sur. Sałata z

rzodkiewką i śmietaną12%.
 Kompot wiśniowy.1,3,7,9

Kasza manna  na
mleku, gruszka w

syropie,

Śr
22.03.23

Pieczywo mieszane/mąka
pszenna mąka żytnia/,pasta z

tuńczyka ,ogórek kiszony,
Kawa zbożowa/jęczmień

żyto/1,3,7,10,11

Borówka Zupa brokułowa z ziemniakami.
Kopytka z kiełbasą

Sur. Marchewka z jabłkiem
Kompot truskawkowy1,3,7,9,

Kanapki z kiełbasą
krakowską,pomidor ,

papryka.Herbata z
miodem i cytryną.

Jabłko
Czw

23.03.23
Pieczywo mieszane/mąka
pszenna ,mąka żytnia/,

masło,Parówki  ogórek ,papryka,
Herbata z miodem i

cytryną,1,3,7,

Sok
owocowy

Zupa  fasolowa z ziemniakami.
Sztuka mięsa w sosie własnym .kaszą kuskus.

Sur .Kapusta czerwona duszona.
 Kompot wieloowocowy . 1,3,7,6,9

Kółeczka miodowe
na mleku.

Banan

Pt
24.03.23

Pieczywo mieszane/mąka
pszenna, mąka żytna/,masło

Pasta z
jajek ,pomidor ,ogórek ,sałata

rzymska.
Kakao z

mlekiem/jęczmień,żyto/ 

Mandarynka Zupa pomidorowa z makaronem.
Kotlet ziemniaczany z pieczarkami  Kompot z

czarnej porzeczki.1,3,7,9,10

Baton owsiany
Jabłko1,7
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