
 

 

Jadłospis 18.01.21r. - 29.01.21r. 
 Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 

18.01.21 

Płatki owsiane (1) z rodzynkami  

i żurawiną, mleko (7), bagietka (1) 

 z masłem, dżem, herbata owocowa, 

 II śniadanie: woda z cytryna, jabłko 

Zupa ziemniaczana (1,7,9), 

makaron z serem (7), kompot 

Chleb(1) z masłem (7), 

wędlina drobiowa, papryka, 

herbata z cytryną 

Wtorek 

19.01.21 

Bułka graham(1) z masłem (7), 

 jogurt (7) owocowy, herbata owocowa 

II śniadanie: woda z cytryna 

Krupnik (1,7,9) z kaszy (1), 

łazanki (1) z mięsem 

 i kapustą kiszoną, kompot 

Kisiel owocowy,  

paluch kukurydziany 

Jadłospis grupy 

,,KOTKI” 

Środa                  
20.01.21 

 

Chleb(1) z masłem (7), wędlina,  

sałata zielona, rzodkiewka, 

 herbata z cytryna 

 II śniadanie: woda z cytryna 

 

Zupa pomidorowa (1,7) 

z ryżem, udko pieczone, 

ziemniakami mizeria, kompot 

Galaretka owocowa, 

biszkopty (1,3) 

 

Czwartek 

21.01.21 

 

Płatki czekoladowe, bagietka (1) 

 z masłem (7), twarożek (7)  

z rzodkiewką i szczypiorkiem, 

 herbata z cytryną 

II śniadanie: woda z cytryna 

 

Kalafiorowa(krem) (1,7,9), 

 z groszkiem ptysiowym, kotlet 

mielony (1,3), surówka  

z marchewki duszonej (1,7), 

ziemniaki, kompot 

Bagietka(1) z masłem (7), 

 koktajl owocowy 

Piątek 

22.01.21 

 

Chleb (1)z masłem (7), jajko (3) gotowane, 

szczypiorek, kawa biała (7),   

II śniadanie: woda z cytryną, 

mandarynka 

 

 

Zupa pieczarkowa (1,7,9)  

z ziemniakami, 

 pierogi (1) z mięsem, kompot 

Bułka (1) z serem (7),  

herbata owocowa 

Poniedziałek     

25.01.21 

Bagietka (1)z masłem (7),  

ser żółty (7), powidła, kakao (7),  

II śniadanie: woda z cytryna 

Zalewajka (1,3,7)z jajkiem  

i kiełbasa, ryż z jabłkiem,  

bitą śmietan (7) 

 i cynamonem, kompot 

Chleb (1) z masłem (7),  

pasta jajeczna (3)  

z  kiełbasą, szczypiorek,  

herbata z cytryna 

Wtorek         

26.01.21 

Chleb (1) z masłem (7), 

 polędwica schabowa, papryka, 

 herbata z cytryną 

II śniadanie: woda z cytryna 

Zupa grochowa (9), 

 potrawka z indyka,  

kasza jęczmienna (1), 

 ogórek kiszony, kompot 

Babka czekoladowa (1,7), 

 sok owocowy 

Środa 

27.01.21 

Żurek (1,3,7) z jajkiem i kiełbasą,  

chleb graham (1) 

II śniadanie: woda z cytryna, jabłko 

Zupa ogórkowa (1,7,9), 

 kartacze (1) z mięsem, surówka 

z czerwonej kapusty, kompot 

Bagietka (1) z masłem  (7), 

dżemem, herbata owocowa 

Czwartek 

28.01.21 

 

Płatki ryżowe na mleku (7), 

 chleb (1) z masłem (7), 

 serek almette (7), rzodkiewka 

II śniadanie: woda z cytryna,  

 

Lane (1,3,9)ciasto na rosole, 

kotlet drobiowy (1,3),  

siekany, marchewka 

  z brzoskwinią, ziemniaki, 

kompot 

Budyń (7), banan 

Piątek 

29.01.21 

 

Bułka (1) graham, serek (7) owocowy 

Bakuś, herbata owocowa 

II śniadanie: woda z cytryna,  

 

Zupa ryżowa, pierogi (1) 

z serem, kompot 

Oponki (1,3,7),  

herbata z cytryną 

Zastrzega się zmiany w jadłospisie. 

 

Dyrektor                     Intendent                   Szef kuchni 


