
JADŁOSPIS DEKADOWY 0D 18 DO 29 STYCZNIA 2021 ROKU

Lp. Data Śniadanie Obiad Podwieczorek

1
Poniedziałek

Chleb4 z masłem2 i parówką Zupa jarzynowa2.4ł5 z chlebem4, kasza
Serek wiejski,

W Sosie pomidorowym5, jęczmienna z mięsem i warzywami,18.01.2021 herbatniki2,4 , owoc250kcal
herbata, owoc kompot owocowy

400 kcal 450 kcal

2
Wtorek19.01.2021

Bułka graham4 z masłem2 i Zupa papieska4.5 z chlebem4, makaron Płatki zbożowe z
wędliną, warzywo, herbata ze śmietaną i OWocami i,2,4, mlekiem2,4, chałka 1,2,4,

c]wocowa,owoc kompot owocowy, OVVOC

420 kcal 460 kcal 300 kca'

3
Środa

Zupa mleczna2'4, ch|eb4 zmasłem2iPasztetem
Zupa fasolowa5 z chlebem4,  bitkiwieprzowewsosie4.5,surówkazkapustybiałej.,kompotowocowy51okcal

Placki jogurtowe, owoc
20.01.2021 drobiowym, warzywo, Kawa  inka

kawa inka, owoc450kcal 200 kcal

4
Czwartek21.01.2021

Zupa  mleczna2.4 ,bułka4 z Rosół z makaronem,4.5  , udko z Kasza manna2'4 ,z sokiem

masłem2   i wędliną kurczaka z ryżem, marchewka tuszona owocowm ,chrupki
herbata, owoc kompot owocowy kukurydziane, owoc

380 kcal 490 kcal 180 kcal

5
Piątek

Zupa mleczna2,4, ch|ebrazowy4Zmasłem2iPastą
Zupa pomidorowa 2ł5 z ch|ebem4,pierogiieniweZmasłem2,kompotowocowy,450kcal

Bułka  z dżemem, kakao
22.01.2021 rybnął,3,6, warzywo, naturaine2.4, OWOC

herbata, owoc420kcal 300 kcal

6
Poniedziałek25.01.2021

Chleb razowy4 z masłem2 i Barszcz biały2.5  z chlebem4, gu|asz4 z

Chałka drożdżowa4,Pasztetem drobiowym2, indyka z kaszą jęczmienną, surówka z
warzywo, herbata kapusty pekińskiej, kompot owocowy, kakao2,, owoc
owocowa, owoc OWOC 280 kcal

380 kcal 480 kcal

7
•     Wtorek

Zupa  mleczna2.4,  bułka4 z Zupa pieczarkowa2,4.5 z ch|ebem4,
Se+ek wani|iowy2,biszkoptył,4,owoc250kcal

masłem2 i wędliną, kotlet mielonył,4 z ziemniakami,

26.01.2021 warzywo, herbata, owoc buraczki, kompot owocowy
380 kcal 450 kcal

8
Środa

Zupa mleczna2.4, chlebwieioziarnisty4Zmasłem2 iwędliną,warzywo,herbata,OWOC400kcal
Krupnik4.5 z chlebem4 , filet z kurczaka Budyń z sokiem

z ziemniakami ,surówka z sałaty owocowym, chrupki
'`   27.01.2021 .`,  lodowej3 , kompot owocowy kukurydzjane, owoc

490 kcal 200 kcal

9
Czwartek

Zupa  mleczna2.4, bułka4 zmasłem2iSeremżółtym2,
Zupa  pomidorowa2,5 z ch|ebem.4,schabpieczonywsosiewłasnymz

Twarożek2 , herbatniki
ziemniakami, marchewka tuszona, sok owocowy, owoc

28.01.2021 herbata owocowa, owoc350kcal
kompot owocowy510kcal 300 kcal

10
Piątek

Zupa mleczna2,4, ch|eb4 zmasłem2ijaj.ecznicana
Rosół z makaronem4J5, fi|et rybnyl,4,6 zziemniakami,surówkazkapusty,

Serekwani|iowy2,

masełkuL, warzywo, bułka2/4, owoc
29.01.2021 kompot owocowy480kcal

herbata, owoc360kcal 310 kcal

ALERGENY: 1-JAJKA, 2-MLEKO, 3-GORCZYCA, 4-GLUTEN, 5-SELER, 6-RYBA


