JADŁOSPIS 07.12.20-11.12.20
Data

Śniadanie

Przekąska

Obiad

Podwieczorek

07.12.2020
Poniedziałek

Chleb pasterski (m. pszenna,
m. żytnia)
z masłem, pasta jajecznochrzanowa, kawa inka (mleko).

Rzodkiewka

Zupa żurek zabielany z ziemniakami i
kiełbasą (seler, śmietana 12%)
na wywarze mięsno-warzywnym i
zieloną pietruszką, makaron (m.
pszenna, jaja) z serem, cynamonem i
kiwi, kompot z jabłek

Chleb pszenny (m. pszenna)
z masłem, szynką krakowską
wieprzową, ogórkiem
kiszonym, herbata owocowa z
cytryną

Jabłko

Zupa krem pieczarkowy zabielany z
kluseczkami (seler, śmietana 12%, m.
pszenna, jaja)
na wywarze mięsno- warzywnym i
zieloną pietruszką, gulasz wieprzowy
(śmietana 12%, m.pszenna), kasza
bulgur, surówka z kiszonej kapusty i
warzyw, kompot wiśniowy.

Chrupki kukurydziane, grysik
na gęsto (mleko) z sokiem
malinowym, pomarańcza

Gruszka

Zupa kalafiorowa z zacierką zabielana
(seler, śmietana 12%, m. pszenna,
jaja)
na wywarze mięsno- warzywnym i
zieloną pietruszką, pieczeń wieprzowa
nadziewana (jaja, m. pszenna),
ziemniaki z koperkiem, marchew z
jabłkiem, kompot porzeczkowy.

Chałka (m.pszenna) z
masłem, konfiturą
brzoskwiniową, czekolada na
gorąco (mleko), banan

Zupa grysikowa na rosole(seler) i
na wywarze warzywnym z zieloną
pietruszką, nugettsy drobiowe
(m.pszenna, jaja), ziemniaki ze
szczypiorkiem, sałatka z ogórków
kiszonych i kukurydzy na oliwie z
oliwek, kompot wieloowocowy

Jogurt naturalny z wanilią,
płatkami kukurydzianymi i
winogrona

Zupa ogórkowa z ryżem zabielana
(seler, śmietana 12%)
na wywarze mięsno- warzywnym i
zieloną pietruszką, sznycelki rybne (m.
pszenna, jaja), ziemniaki z koperkiem,
buraczki z chrzanem, kompot ze śliwek

Bułka (m.pszenna) z
masłem, serkiem, kisiel
owocowy(m.pszenna) z
jabłkiem

08.12.2020
Wtorek

Chleb starosądecki (m.
pszenna, m. żytnia)
z masłem, twaróg, miód
wielokwiatowy, literki
makaronowe (m.pszenna,
jaja) na mleku

09.12.2020
Środa

Bułki galicyjskie (m. pszenna,
m. razowa)
z masłem, pasztetem
drobiowym, pomidorem,
herbata zielona

10.12.2020
Czwartek

Chleb śniadaniowy (m.
pszenna, m. żytnia) z
masłem, serem edamskim,
sosem pomidorowym, kawa
kujawianka (mleko)

Melon

11.12.2020
Piątek

Chleb graham (m. pszenna,
m. żytnia) z masłem, jajem,
płatki jęczmienne na mleku

Mandarynki

Jadłospis może ulec zmianom z powodu braku towaru lub nagłego wzrostu cen. W ciągu dnia dodatkowo podawane są napoje (woda
mineralna, kompot, herbata). Różnego rodzaju ciasta, a także pasty, sałatki, surówki, pierogi, naleśniki są wyrobem własnym. Produkty
zapisane pogrubioną czcionką zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25.10.2011 r. (nr 1169/2011) –
zał. Nr II do zarządzenia zawierają substancje lub są nazwami produktów wywołujących alergię lub reakcje nietolerancji.

JADŁOSPIS
Data

Śniadanie I

08.06.2020 Chleb śniadaniowy (m.
Poniedziałek pszenna, m. żytnia)
z masłem, pastą rybną,
ogórkiem, kawa inka (mleko).

Śniadanie II
Banan

Obiad

Podwieczorek

Zupa grysikowa(seler)
na wywarze mięsnyowarzywnym i zieloną
pietruszką, ryż z
truskawkami i jogurtem,
kompot wieloowocowy.

Kanapki (m.
pszenna) z
masełkiem,
polędwicą sopocką,
pomidorem, herbata
owocowa
z miodem.

Arbuz polany
miodem

Zupa botwinka z
ziemniakami zabielana
(seler, śmietana 12%)
na wywarze mięsnowarzywnym i zieloną
pietruszką, spaghetti z
sosem mięsno-paprykowym
i bazylią (jaja, m. pszenna),
kompot wiśniowy.

Mufina z owocemwypiek własny
(mleko, m. pszenna,
jaja), sok przecierowy
marchewkowy.

09.06.2020
Wtorek

Chleb śniadaniowy (m.
pszenna, m. żytnia)
z masłem, twarożkiem z
wanilią, mleko.

03.06.2020
Środa

Chleb graham (m. pszenna,
m. razowa)
z masłem, kiełbaski drobiowe,
sos pomidorowy, rzodkiew,
herbata zielona.

Winogrona

Zupa krupnik na rosole
(seler) i zieloną pietruszką,
nuggetsy drobiowe (m.
pszenna, jaja), ziemniaki z
koperkiem, kapustka młoda
z pomidorem oraz ogórkiem
i czerwoną cebulą na oliwie
z oliwek, kompot
porzeczkowy.

Krem śmietankowy
(mleko) z sosem
malinowym, pałki
kukurydziane.

04.06.2020
Czwartek

Chleb tęgoborski (m.
pszenna, m. żytnia) z
masłem, serem edamskim,
pomidorem, koperkiem, kakao
na mleku.

Kisiel (m.
pszenna)
z jabłkiem

Rosół drobiowy z
makaronem (m. pszenna,
jaja, seler) z zieloną
pietruszką, potrawka z
kurczaka (śmietana 12%),
ziemniaki ze szczypiorkiem,
sałatka z ogórka i kukurydzy,
kompot z truskawek.

Bułka śniadaniowa
(m. pszenna) z
masłem, koktajl
waniliowy (kefir).

05.06.2020
Piątek

Chleb wiejski (m. pszenna, m.
żytnia) z masłem, pasta z
awokado, płatki ryżowe na
mleku.

Brzoskwinia

Zupa ogórkowa z ryżem
zbielana (seler, śmietana
12%,)
na wywarze mięsnowarzywnym i zieloną
pietruszką, pierogi z kapustą
i mięsem (m. pszenna,
jaja,), kompot z rabarbaru.

Weka (m. pszenna) z
masłem i jajem,
sałatą, herbata
malinowa z sokiem.

Jadłospis może ulec zmianom z powodu braku towaru lub nagłego wzrostu cen. W ciągu dnia dodatkowo podawane są napoje (woda
mineralna, kompot, herbata). Różnego rodzaju ciasta, a także pasty, sałatki, surówki, pierogi, naleśniki są wyrobem własnym. Produkty
zapisane pogrubioną czcionką zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25.10.2011 r. (nr 1169/2011) –

zał. Nr II do zarządzenia zawierają substancje lub są nazwami produktów wywołujących alergię lub reakcje nietolerancji.

