
JADŁOSPIS 08.05.2023 – 19.05.2023 
PONIEDZIAŁEK  08.05.2023 

OBIAD: Zupa zacierkowa (jajka, mąka pszenna, seler) z zieloną pietruszką. 

               Filet z kurczaka w cieście naleśnikowym (jajka, mąka pszenna, mleko), ziemniaki, marchewka z 

               groszkiem. 

               Kompot owocowy. Jabłko. 

 

WTOREK  09.05.2023 

OBIAD: Żurek (seler) z białą kiełbasą, ziemniakami, zieloną pietruszką i śmietaną 18%.  

               Placki ziemniaczane (jajka, mąka pszenna) z sosem pieczarkowym (śmietana 30%), serem żółtym, 

               ogórek kiszony. 

               Kompot owocowy. Banan. 

 

ŚRODA  10.05.2023 

OBIAD: Zupa koperkowa (seler) z ryżem, zieloną pietruszką i śmietaną 18%. 

               Kotlet mielony wieprzowo-drobiowy (jajka, mąka pszenna), ziemniaki, buraki zasmażane. 

               Kompot owocowy. Jabłko. 

 

CZWARTEK 11.05.2023 

OBIAD: Zupa z fasolki szparagowej (seler) z ziemniakami i zieloną pietruszką. 

               Gulasz wieprzowy z suszonymi pomidorami, kasza jęczmienna, sałata lodowa z sosem jogurtowo- 

               majonezowym. 

               Kompot owocowy. Jabłko. 

 

PIĄTEK  12.05.2023 

OBIAD: Zupa kapuśniak (seler) z kiełbasą, ziemniakami i zieloną pietruszką. 

               Makaron (jajka, mąka pszenna) z białym serem, masłem i cukrem. 

               Koktajl truskawkowy (kefir, mleko). 

 

PONIEDZIAŁEK  15.05.2023 

OBIAD: Zupa krupnik (seler) z ziemniakami, zieloną pietruszką i śmietaną 18%. 

               Spaghetti „pełne ziarno” z sosem bolognese, mięsem mielonym i żółtym serem. 

               Kompot owocowy. Jabłko. 

 

WTOREK  16.05.2023  

OBIAD: Barszcz czerwony (seler) z fasolą, ziemniakami, zieloną pietruszką i śmietaną 18%. 

               Łazanki (jajka, mąka pszenna) warzywne: (biała kapusta, pieczarki, marchew, cebula, fasolka 

               zielona szparagowa, kukurydza). 

               Kompot owocowy. Banan. 

 

ŚRODA  17.05.2023 

OBIAD: Zupa brokułowa (seler) z makaronem (jajka, mąka pszenna), zieloną pietruszką i śmietaną 18%. 

               Bitki drobiowe w sosie warzywnym, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, marchwi, jabłek, jogurtu 

               naturalnego i majonezu. 

               Kompot owocowy. Jabłko. 

 

CZWARTEK  18.05.2023 

OBIAD: Zupa zacierkowa (jajka, mąka pszenna, seler) z zieloną pietruszką. 

               Schab pieczony w sosie własnym (śmietana 30%), ziemniaki, surówka z marchewki, jabłka, jogurtu 

               naturalnego i śmietany 18%. 

               Kompot owocowy. Jabłko. 

 

PIĄTEK  19.05.2023 

OBIAD: Zupa pomidorowa (seler) z makaronem (jajka, mąka pszenna), zieloną pietruszką i śmietaną 18%. 

               Filet z miruny w cieście naleśnikowym (jajka, mąka pszenna, mleko), ziemniaki, surówka z kiszonej 

               kapusty, marchwi i cebuli. 

               Kompot owocowy. 


