
JADŁOSPIS DEKADOWY 0D 26 PAŹDziERNIKA DO ®6 LisT®PAESA

2020 ROKU
Lp. Data Śniadanie Obiad Podwieczorek

1

Poniedziałek

Zupa  mleczna2/4,  ch|eb4  z Zupa  pomidorowa2/4'5 z ch|ebem4,

Kisiel owocowy, wafe!kimasłem2 i Pasztetem makaron  z truskawkami w polewie

26.10.2020 drobiowym, warzywo, herbata, jogurtowej2,4, kompot owocowy, jogurt z śmietankowe'.4 ,  owoc

OWOC owocami2 280 kcal

450 kca! 450 kcal

2

Wtorek27.10.2020
Zupa  mleczna2,4,  bułka  graham4 z Zupa owocowa z makaronem4, filet z Kasza  manna2,4 z sokiem

masłem2 i wędliną, warzywo, kurczakał,4 z ryżem, surówka  z sałaty OWOCowym,  biszkoptyl,4,

herbata, owoc lodowej ze śmietaną2,  kompot OWOC

340 kcal 450 kcal 330 kcal

3

Środa28.10.2020
Chleb razowy4 z masłem2 i Zupa fasolowa5 z chlebem4,  kotlet Bułka  maślana4  masłem2 i

serkiem  białym2, warzywo, mie|onył/2.4 z ziemniakami,  buraczki Wędliną,  kakao natura|ne2,4,

herbata owocowa, owoc czerwone, kompot owocowy OWOC

280 kcal 430 kcal 310 kcal

4

Czwartek
zupa  mieczna2/4,  Pieczywowieioziarniste4ZPastąrybnąi,3,6,warzywo,herbata,owoc360kcal

Rosół z makaronem4,5,  bigos z  kiełbasą i Płatki zbożowe z mlekiem2,4,

29.10.2020 bułeczką4,  kompot, owoc bułeczka4, owoc

410 kcal 280 kcal

5

Piątek

Zupa  mleczna2,4,  chleb razowy4 zmasłem2,jajecznicana
Zupa ogórkowa2.4/5 z chlebem4, fi|etrybnyl,4,6zziemniakami,surówkaZmarchewkiijabłka,kompotowocowy380kcal

Bułka  z jabłkiem4,  kakao

30.10.2020 masełkuł,2, warzywo, herbata, natura!ne2,4,  OWOC

OWOC310kcal 310 kcal

6
Poniedziałek

Zupa  mleczna2,4,  chleb  razowy4 z Zupa  papieska2,5 z chlebem4,  spaghetti
Rogalik  maślany4,  kakaonaturaine2t4,OWOC340kcal

masłem2 i parówką w sosie mięsno-warzywne4t5,  kompot, jogurt

02.11.2020 pomidorowym5, herbata, owoc CJNJOC;ONV2

300 kcal 470 kcal

7
Wtorek

Chleb razowy4 z masłem2,serkiembiałym2idżemem,
Zupa  pieczarkowa2,5 z chlebem4, gu|asz4 zindykazmakaronem4,surówkazjabłkai

Zupa  mleczna2,4,  bułka

warzywo, herbata owocowa, drożdżowa4,  owoc
03.11.2020 marchewki, kompot, owoc480kcal

OWOC280kcal 310 kcal

8
Środa

Zupa  mleczna2.4,  bułka  m|eczna4 Kapuśniak5 z  białą  kiełbasą3 i  chlebem4,
Płatki Zbożowe z mlekiem2,4,sokowocowy,owoc280kcal

z masłem2 i wędliną, warzywo, Pierogi  leniwe  z  masłem]/2/4,  kawa

04.11.2020 herbata, owoc zbożowa z  mlekiem, serek waniliowy2

310 kcal 400 kcal

9
Czwartek

Zupa  mleczna2,4, chleb  razowy4 z
Zupa grochowa5 z chlebem4,  kotletpożarskił'4zziemniakami,surówka zwarzywmieszanychzsosemwinegret3,.kompotowocowy470kcal

Budyń2  z sokiem

masłem2 i wędliną, warzywo, owocowym, chrupki

05.11.2020 herbata, owoc kukurydziane, owoc

330 kcal 320 kca!

10
Piątek

Zupa  mleczna2/4,  ch|ebwieioziarnisty4Zmasłem2  i
ROsół z  makaronem4.5,  kot|et  rybnyl,4,6  zziemniakami,surówkazkapustykiszonej,

Jogurt  z OWocami2,

jajkiemł, warzywo,  herbata, bułeczka4,  owoc
06.11.2020 kompot owocowy480kcal

OWOC310kcal 380 kcal

ALERGENY:  1-JAJKA, 2-MLEK®, 3-G®RezYCA, 4-GLUTEN, 5-SELER, 6mRYBA


