
JADŁOSPIS 
 

 

PONIEDZIAŁEK  30.01.2017r. 
Ś. Pieczywo mieszane, masło, parówka, ogórek kwaszony, dżem, herbata. 

O. Zupa pomidorowa z makaronem, kluski półfrancuskie z masłem, kapusta kwaszona gotowana, jabłka, sok. 

P. Ciastka kruche, herbata. 

WTOREK  31.01.2017r. 
Ś. Pieczywo mieszane, masło, ser żółty, pomidor, herbata. 

O. Rosół z makaronem, marchewką i zieloną pietruszką, kotlet panierowany, ziemniaki puree z mlekiem, surówka z 

kapusty białej z ogórkiem, marchewką i majonezem, kompot.  

P. Sałatka owocowa, herbata. 

ŚRODA 01.02.2017r. 
Ś. Pieczywo mieszane, masło, szynka konserwowa, pomidor, herbata. 

O. Zupa ogórkowa ze śmietanką, kurczak duszony, ziemniaki, kapusta biała gotowana, jabłko, sok.  

P. Serek waniliowy, herbata. 

                                                                            CZWARTEK 02.02.2017r. 

Ś. Pieczywo mieszane, masło, pasztet, ogórek kwaszony, dżem, herbata.  

O. Rosół z laną kluską, marchewką i zieloną pietruszką, gulasz wieprzowy, kasza na sypko, sałatka z buraczków, 

jabłko, sok. 

P. Wafelki śmietankowe, herbata.  

PIĄTEK 03.02.2017r. 

Ś. Pieczywo mieszane, masło, ryba w pomidorach, ogórek konserwowy, dżem, herbata.  

O. Barszcz zabielany z makaronem, jajko sadzone, ziemniaki puree z mlekiem, marchewka gotowana z masłem, sok.  

P. Bułka, masło, krem czekoladowy, herbata. 

                                                                              PONIEDZIAŁEK 06.02.2017r. 

Ś. Pieczywo mieszane, masło, szynka gotowana, pomidor, dżem, herbata. 

O. Krupnik z mięsem, karkówka duszona, sos, ziemniaki, buraczki zasmażane, jabłko, sok.  

P. Ciastka pieguski, herbata.  

                                                                                 WTOREK 07.02.2017r.  

Ś. Pieczywo mieszane, masło,  serek kanapkowy, pomidor, dżem, herbata.  

O. Rosół z makaronem, marchewką i zieloną pietruszką, kotlet panierowany, surówka z kapusty białej z ogórkiem, 

koperkiem i sosem jogurtowym, kompot. 

P. Ciastka kruche, herbata. 

ŚRODA 08.02.2017r. 

Ś .Pieczywo mieszane, masło, kiełbasa szynkowa, ogórek kwaszony, herbata.  

O. Zupa ziemniaczana ze śmietanką, jajko gotowane, makaron z sosem pomidorowym, jabłko, sok.  

P. Banan, herbata. 

                                                                                 CZWARTEK  09.02.2017r. 

Ś. Pieczywo mieszane, masło, pasztet, ogórek kwaszony, dżem, herbata.  

O. Rosół z kaszką, marchewką i zieloną pietruszką, pieczeń wieprzowa, ziemniaki, kapusta biała gotowana, kompot. 

P. Serek waniliowy, herbata. 

                                                                                    PIĄTEK 10.02.2017r. 

Ś. Pieczywo mieszane, masło, ser żółty, ketchup, pomidor, herbata.  

O. Zupa pomidorowa z makaronem, pierogi leniwe z masłem i cukrem, jabłko, sok. 

P. Wafelki kakaowe, herbata. 

 

                                                                   

Dostęp do wody źródlanej bez ograniczeń. 

                                                                               
 

INTENDENT                              KUCHARKA                          DYREKTOR 
 


