
Jadłospis 05 czerwca – 22 czerwca 2017 r.

Poniedziałek 05.06.2017 r. Wtorek 06.06. Środa 07.06.  Czwartek 08.06. Piątek 09.06. Poniedziałek 12.06.

Śniadanie
Kasza manna na mleku,
chleb  żytni  z  masłem,
sałata, rzodkiewka

Płatki owsiane na mleku, 
chleb razowy z masłem, 
pomidor, szczypiorek

Chleb żytni z masłem, 
parówka, papryka, 
ogórek, kawa 
z mlekiem

Płatki ryżowe na 
mleku, chleb 
wieloziarnisty 
z masłem, ogórek, 
szczypiorek

Jogurt, bułka, pomidor, 
szczypior

Chleb wieloziarnisty 
z masłem, żółty ser, 
papryka, szczypiorek, 
kawa z mlekiem

II śn. Mleko w kartoniku Serek homogenizowany Danonek Mleko w kartoniku, Danonek Serek homogenizowany

Obiad

Gulasz mięsno-
warzywny, kasza 
gryczana, kompot 
wieloowocowy, jabłko, 
surówka z kapusty, 
szczypiorek, koperek 
z olejem

Udko, ryż, kompot 
wieloowocowy, mizeria

Zupa grochowa 
z mięsem 
z ziemniakami, chleb 
żytni, soczek, banan

Udziec z indyka 
w sosie własnym, 
ziemniaki, woda 
z cytryną, pomarańcz, 
surówka z marchewki, 
pora, jabłka z olejem

Pierogi z serem 
i ze śmietana, woda 
mineralna, jabłko, 
pomidor, ogórek, 
szczypiorek

Makaron z sosem 
mięsno-pomidorowym, 
jabłko, sałata, 
szczypior, marchewka

Wtorek 13.06. Środa 14.06. Poniedziałek19.06. Wtorek 20.06. Środa 21.06. Czwartek 22.06.

Śniadanie
Płatki kukurydziane 
na mleku, ogórek, 
szczypiorek

Chleb razowy z masłem, 
szynka drobiowa, 
sałata, szczypior, 
kawa z mlekiem

Kasza manna na mleku,
chleb wieloziarnisty 
z masłem, rzodkiewka, 
szczypior

Makaron na mleku, 
chleb z masłem, 
pomidor, rzodkiewka

Chleb żytni z masłem 
i parówką, papryka, 
ogórek, kawa z mlekiem

Płatki ryżowe na 
mleku, chleb razowy 
z masłem, ogórek, 
szczypior

II śn. Mleko w kartoniku Danonek Serek homogenuizowany Mleko w kartoniku Danonek Mleko w kartoniku

Obiad

Kotlet mielony, 
ziemniaki, kompot 
wieloowocowy, kiwi, 
surówka z białej rzepy, 
marchewka, jabłko, 
szczypior z olejem

Kapusniak z młodej 
kapusty, mięso, 
ziemniaki, chleb żytni, 
soczek, banan

Kopytka z okrasą, 
woda z cytryną, jabłko, 
pomidor, rzodkiewka, 
szczypior

Fasolka po bretońsku, 
chleb żytni, kompot 
wieloowocowy, kiwi, 
papryka, ogórek, 
szczypior

Krupnik z mięsem 
i ziemniakami, chleb 
żytni, soczek, banan

Makaron, ser, masło, 
woda z cytryną, jabłko

* Wielkości/gramatura potraw jest wyrażona w gramach
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