
 

 

06.11.2017 

(poniedziałek) 

 

ŚNIADANIE 

                                JADŁOSPIS  06-10.11.2017 r. 

Twarożek  z szczypiorkiem, pierś z indyka, pieczywo mieszane  z masłem, ogórek świeży, sałata, kawa 

zbożowa z mlekiem  

II ŚNIADANIE 
Jogurt naturalny  z  wkrojonymi świeżymi owocami, herbata  z miodem   

OBIAD 
Zupa: Pomidorowa makaronem na wywarze jarskim  

II Danie : Kotleciki drobiowe z sosem śmietanowym i pietruszką ziemniaki z wody, brokuł z wody   

PODWIECZOREK 
Drożdżówka z jabłkiem, herbata malinowa.  

07.11.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE 
Zupa mleczna z lanymi kluseczkami, pasta jajeczna, szynka wieprzowa, pomidor świeży ze szczypiorkiem 

pieczywo mieszane z masłem, Herbata zielona  

II ŚNIADANIE 
Rogal z masłem i powidłami, bawarka.  

OBIAD  
Zupa: Kapuśniak z białej kapusty z ziemniakami na wywarze jarskim  

II Danie : Naleśniki z twarogiem i musem z jabłek, woda mineralna.   

PODWIECZOREK 
Serek waniliowy, biszkopty, woda z miętą  

 

08.11.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE 
Parówka z szynki  z wody, pasta z  jarzynowa, serek topiony pieczywo mieszane z masłem,  papryka świeża,  

II ŚNIADANIE 
Kaszka manna na mleku z musem z gruszki, herbata miętowa  

OBIAD 
Zupa :  Zupa z fasolki szparagowej na wywarze jarskim  

II Danie : Gulasz wieprzowy w sosie własnym, kasza jęczmienna, surówka z buraczków, kompot owocowy  

PODWIECZOREK 
Galaretka poziomkowa z kawałkami banana i winogronem, woda mineralna 

09.11.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE 
Zupa mleczna płatkami jaglanymi, pasta z makreli ze szczypiorkiem, dżem niskosłodzony z owoców 

krajowych, ogórek świeży, pieczywo mieszane z masłem  

II ŚNIADANIE 
Sałatka owocowa (winogrono, śliwka, brzoskwinia, gruszka), chrupki kukurydziane 

OBIAD 
Zupa:  Krem z dyni na wywarze jarskim 

II Danie:  Pierogi ruskie  5 sztuk – ciasto bez dodatku jaj,  surówka marchewki i jabłka, kompot   

PODWIECZOREK 
Bułka z masłem z pasztetem z indyka i świeżym ogórkiem, herbata wieloowocowa   

10.11.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE 
Szynka z indyka, ser żółty, pieczywo pszenne z masłem, marchewka do chrupania, kakao  

II ŚNIADANIE 
 Budyń z sokiem owocowym naturalnym, herbata zielona.   

OBIAD 
Zupa:  Barszcz czerwony zabielany z makaronem  na wywarze jarskim 

II Danie : filet ryby duszony,  ziemniaki puree, surówka z białej kapusty i marchewki, woda mineralna 

PODWIECZOREK 
Kisiel wiśniowy z tartym jabłkiem i biszkoptem, woda mineralna  

 


