
 

                                          JADŁOSPIS : 

Poniedziałek :  17.10.2022r. 

Śniadanie :  

 Pieczywo mieszane, masło roślinne, szynka konserwowa, serek Fromarz, jajko gotowane, ogórek 

kiszony, pomidor.  

Kawa mleczna. Herbata z cukrem i cytryną. Żółty melon. 

Obiad : 

Zupa : pieczarkowa z ziemniakami (porcje rosołowe, marchew, pietruszka, seler, por, sól, natka 

pietruszki) 

Potrawka z kurczaka w jarzynach,(marchew, pietruszka, seler, filet z kurczaka), ryż gotowany na 

sypko, brokuł z wody, kompot. 

Podwieczorek : 

Strucla z masłem, miód. Mleko. 

Wtorek : 18.10.2022r. 

Śniadanie :  

Pieczywo mieszane, masło roślinne, mleko z płatkami, filet z makreli w pomidorach (konserwa), 

papryka kolorowa. Herbata z cukrem i cytryną. Gruszka. 

Obiad : 

Zupa z fasolki szparagowej z groszkiem ptysiowym  (porcje rosołowe, marchew, pietruszka, seler, 

natka pietruszki)    

Gołąbki w sosie pomidorowym, ziemniaki. ( łopatka wieprzowa, kapusta biała, ryż). Woda Aria 

niegazowana. 

Podwieczorek : 

Bułeczki drożdżowe z marmoladą. Herbata owocowa. 

Środa : 19.10.2022r. 

Śniadanie :  

Pieczywo mieszane, masło, serek śniadaniowy w plasterkach , pomidor, rzodkiewka, polędwica 

drobiowa. 



Kawa zbożowa. Herbata z cytryną.  Śliwki. 

Obiad : 

Zupa ogórkowa z ziemniakami,(porcja rosołowa, marchew, pietruszka, seler, por, pietruszka 

zielona,śmietana12%),  

Makaron z warzywami i wędliną, (papryka czerwona, żółta, zielona, cebula, bazylia, czosnek, kiełbasa 

podwawelska), Kompot. 

Podwieczorek : 

Budyń gotowany na mleku2%. Winogrono. 

Czwartek : 20.10.2022r. 

Śniadanie :  

Pieczywo mieszane, masło, serek łaciaty, kiełbasa krakowska, sałata zielona, ogórek kiszony. 

Herbata z cytryną. Kawa mleczna. Owoc. 

Obiad : 

Zupa : rosół z lanym ciastem (porcje rosołowe, mięso wołowe, włoszczyzna, mąka pszenna, jajka, 

natka pietruszki), 

Kostka z mintaja , ziemniaki tłuczone, sałatka z cukinii ( cukinia, marchew, cebula, pietruszka zielona, 

czosnek). Kompot. 

 Podwieczorek : 

Kisiel owocowy z bitą śmietaną. Morela suszona. 

Piątek : 21.10.2022r. 

Śniadanie :  

Pieczywo mieszane, masło roślinne, ogórek zielony, pasta z jajek (szczypiorek, masło), serek wiejski  

papryka kolorowa. 

Kakao. Herbata z cukrem i cytryną. Kiwi 

Obiad: 

 Zupa : barszcz z ziemniakami, (żeberko wędzone, marchew, pietruszka, seler, por, buraki, kwasek 

cytrynowy) 

Placki ziemniaczane ze śmietaną ukwaszoną .( mąka, jajka, sól, cebula). Soczek wieloowocowy 

Podwieczorek :  



Owoc - banan. Herbatniki. 

 

 

 


