
 

                                                                  JADŁOSPIS 30. 11- 04. 12. 2020 r. 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie 

      Chleb mieszany         
i słonecznikowy1 (40g), 

masło 7 (7g), szynka 
biała (20g), papryka 

czerwona (10g), kiełki 
rzodkiewki (3g), zupa 

mleczna        z płatkami 
kukurydzianymi7 

(120ml), herbata 

owocowa (150ml), 

Chleb mieszany i 
graham1 (40g), masło 
(7g), ser żółty(15g), 
pomidor koktajlowy 

(10g), szczypiorek (3g), 
ogórek kiszony (10g), 

mleko z wanilią (120ml),  
herbata ziołowa (150ml), 

Chleb mieszany i żytni 1 

(40g), masło7 (7g), 

szynka pieczona (20g), 

rzodkiewka (3g), ogórek 

zielony (10g), 

szczypiorek (3g), płatki 

owsiane z mlekiem 

(120ml), herbata 

owocowa (150ml), 

       Chleb mieszany                  
i tygrysi 1,  (40g),  

masło (7g), pasta z 
szynki gotowanej (20g), 

ogórek kiszony(10g), 
papryka kolorowa (10g), 

roszpunka(3g), kawa 
inka (120ml),  

herbata ziołowa (150ml), 

Chleb mieszany i 
orkiszowy1 (40g), masło7 

twarożek z łososiem i 
koperkiem47(20g), 

pomidor (10g), 
szczypiorek(3g), zupa 

mleczna z kaszą       
manną 7 (120ml), 
herbata z cytryną 

(150ml)  

 

Obiad 

zupa żurek z jajkiem i 
kiełbasą9 (220g), 

kolorowy makaron z 
białym serem i cukrem 

trzcinowym (220g), 
surówka z marchewki 
mandarynki i rodzynek 

(75g), kompot 
owocowy(150ml), 

 

 

zupa kalafiorowa z 
ziemniakami9   (220g), 
kasza pęczak(150g), 
pieczeń ze schabu w 
sosie własnym (75g), 

surówka z białej kapusty 
z marchewką i 

koperkiem, 
słonecznikiem (75g), 

kompot śliwkowy(150ml), 

 

zupa krupnik z 
warzywami7 9 (220g), 
ziemniaki(150g), ryba 

filet pieczona w ziołach 
(220g), surówka z 
kapusty   kiszonej, 

żurawiny i jabłka (75g), 
kompot 

owocowy(150ml), 

zupa rosół z lanym 
ciastem9 (220g), ryż 
paraboliczny(150g), 

polędwiczki drobiowe w 
panierce kukurydzianej z 
sezamem(75g), kapusta 
niebieska (75g), kompot 
porzeczkowy (150ml), 

zupa z białej fasolki na 
wywarze warzywnym 9 

(220g), ziemniaki (150g), 
kotlety z jajek z zieloną 

pietruszką3 (75g) 
marchewka z 

groszkiem(75g), 
kompot truskawkowy 

(150ml) 

 

Podwieczorek 

kiwi (80g), wafelek  

Knoppers        (120g),* 
mandarynka (60g), 

ciasto drożdżowe z 

budyniem (80g), * 

banan (80g), koktajl 

truskawkowy (120g), * 

        budyń waniliowy 7           

z sokiem 

malinowym(120ml), 

arbuz (60g),* 

wafelek ryżowy z 
dżemem (5g), kakao 

(120g), * 

*do każdego podwieczorku dzieci dostają dodatkowo pieczywo z masłem 

                   INTENDENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DROBNYCH ZMIAN W JADŁOPISIE. 

 


