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DATA I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedz.
27.01.2020

pł.kukurydziane  na mleku 
(mleko 3,2% 
180ml,pł.kukurydz.10g) (7)
kanapka(piecz.mieszane 25g, 
pasztet  drobiowy 6g, masło 
3g, papryka czerwona 15g, 
szczypior 1g)(1,3,5,6,7,8,9,10)
herbata naturalna- ok.110ml
woda

Jabłko-ok.1/2 szt
kompot porzeczkowy-
ok.110 ml
woda

zupka żurek na kiełbasie 
(ziemniaki 40 g, marchew 30 g, 
pietruszka 10g, żur, cebula 5 g, 
por 5 g ,kiełbaska  20 g, przyprawy
1g) (7)
makaron muszelki ze szpinakiem 
(makaron 30 g, szpinak mrożony 
40 g  , olej rzepakowy 5 g, przy- 
prawy 1 g, czosnek 1 g) (1,3,7)
kompot  wiśniowy-ok. 100 ml.

kanapka z pomidorem i szczypiorkiem 
(bułka długa 25g, pomidor 15g, masło 
3g, szczypior 1g)  (1,7) – 
herbata owocowa-ok.110ml
woda

Wtorek
28.01.2020

owsianka na mleku(mleko 
3/2% 180ml, pł.owsiane 10g)
(1,7) 
kanapki z masłem i wędliną 
drobiową(piecz.pszenne 25g 
wędlina drobiowa 10g-plaste-
rek, pomidor 15g,masło 3g  
szczyp.1g) (1,3,6,7,8,9,10,11)
herbata z miodem-ok.110ml.
woda

mandarynka
- 1szt(mała) 
kompocik śliwkowy- 
ok.110ml.
woda

zupka z zielonego groszku 
(ziemniaki 40g, groszek mrożony  
40g, marchew 30g, pietruszka  10 
g, cebula 5g,śmietana 10 g, por 5g, 
przyprawy 1g) (7)
gulasz wieprzowy(mięso mielone 
wieprzowe 35g, cebula 3g, konc. 
pomidorowy 3g , przyprawy 1g)-
kaszą gryczaną 20 g (1) 
sałatka z ogórka  kiszonego  
(ogórek kiszony 35g, marchewka 
10g, jabłko 10g, cebula 3g,olej 3g )
kompot truskawkowy- ok.110 ml.

kanapka z pastą  twarogowo- rybną 
(pieczywo pszenne, żytnie 25g, twaróg 
20g, tuńczyk w sosie własn.6g    
szczypiorek 5g)(1,4)
kanapka z pastą bez twarogu(diety)
herbata miętowa- ok.110ml.
woda

Środa
29.01.2020

makaron  na  mleku) (mleko 
3,2% 180ml,makaron nitki 
17g)(1,7)  
kanapka z serkiem Almette 
(pieczywo pszenne,żytnie 25g,
serek z ziołami 6g,masło 3g)
(7) pasztet drobiowy(diety)
(pasztet 6g,  rzodkiewka 15g, 
szczypior 1g) (1,3,5,6,7,8,9,10)
herbata z cytryną-ok. 110ml
woda

jabłko- ok.1/2szt
kompocik wiśniowy- 
ok.110ml
woda

zupka porowa z ryżem ( ryż  11g, 
marchew 30g,śmietana 10 g, pietr. 
10g, por 40 g, przypr. 1g) (7)
kotlecik drobiowy siekany w sosie 
jarzyn .(filet  drob. 30 g 
marchew1g,  pietr uszka 5g, cebula
3g, czosnek 1g, majonez 10 g, 
przyprawy 1g)  (1,3,6,7,11) 
ziemniaczki z koperkiem  40 g
marchewka z groszk. z wody 50 g
kompocik z czarnej porzeczki -
ok.110 ml

jogurt naturalny (7)-ok. 150ml
kisiel owocowy z jabłkiem 
(kisiel,jabłko)(diety)-ok.150ml
herbata z owoców leśnych-ok.110ml
woda

Czwartek
30.01.2020

pł.ryżowe na mleku(mleko 
2,3% 180ml, płatki ryżowe 
10g)(1,7)   
kanapki  z pastą z tuńczyka i 
avocado(piecz.pszenne,żytnie 
25g,tuńczyk 6g, avocado 6g, 
masło 3g,szczypior 3g, przy-
prawy 1g)(1,3,4,6,7,11)
ogórek zielony 15g
herbata owocowa-ok.110ml
woda

banan-ok.1/2szt
kompocik truskawkowy 
– ok.110ml
woda

zupka jarzynowa (ziemniaki 40g  
marchew 30g,pietruszka 10g,
 groszek zielony  10g,fasolka  
szparagowa 10g,kapusta biała 10g
śmietana  10g, cebula 5g,por 5g, 
przyprawy 1g)(7)
risotto z warzywami i sosem  
pomidor.(ryż 30g,marchew 30g, 
pietruszka 10g, cebula 5 g ,konc. 
Pom. 5 g, por 5g, mąka 2g,olej 5g  
czosnek 2 g, przyprawy 1g,ogórek
kiszony  35g) (7)
woda pietruszkowa- ok110 ml
kompocik śliwkowy-ok.110ml

bułeczka z masłem i 
dżemem(piecz.pszenne 25g,dżem 
truskawkowy 6g,masło 3g)(1,7)- 
chrupki kukurydziane 3szt.
herbatka  malinowa- ok.110ml
woda

Piątek
31.01.2020

pł.jęczmienne  na mleku z 
daktylami(mleko3.2%180ml,pł
atki jęczm.daktyle 3g) (1,7)
kanapki z żółtym serem(piecz. 
żytnie25g,ser żółty10g-plaster, 
masło 3g,szczypior 3g) 
(1,3,6,7,11)
wędlina wieprzowa-10g-
plasterek(diety)  
(1,3,6,7,8,9,10,11)
papryka czerwona-15g
herbata z cytr. ok.110ml
woda

jabłko-ok.1/2 szt.
kompocik owocowy
-ok.110ml
woda

zupka z zacierką  na masełku (za-
cierka 7g, marchew30g,pietruszka 
10g, cebula 5g, czosnek 1g,masło 
3g, przyprawy 1g) (1,3)
paluszki rybne z sosem 
pomidorowym (paluszki z mintaja 
w panierce 30g,olej 3g,wywar 
warzywny10ml, koncentr. 
pomidorowy 3g)
(1,4),ziemniaczki 80g, koperek 1g
surówka z kiszonej kapusty 80g
kompocik śliwkowy-ok.110ml.
woda

bułeczka maślana-ok. 40 g
(1,3,6,7,11)
herbatka cytrynowa-ok.110ml
woda
mleko modyfikowane do picia-ok.110ml

                       W RAZIE POTRZEBY JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE!
                                     Woda na życzenie dziecka dostępna cały dzień.


