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Jadłospis „Zima w mieście” 

Poniedziałek, 28 stycznia 

śniadanie  kl.„0” kluski na mleku 200 ml, kanapka z ½ bułki z masłem, żółtym serem 15 
g i ogórkiem 30 g, kakao 200 ml  

zupa ogórkowa z ziemniakami 250 ml 
drugie danie świderki z sosem  bolognese z mięsa wieprzowego 220 g  
warzywa surówka z białej kapusty z marynatami 100 g 
napój herbata cytrynowa 200 ml 
deser budyń 150 g 
podwieczorek  wafelek  mleczny k 46 g 

Wtorek, 29 stycznia 

śniadanie kl. „0” jajecznica z 1 jajka na maśle, kanapka z ½ bułki z masłem z szynką 15 g, 
papryka do chrupania 20 g, mleko 200 ml 

zupa zacierkowa z ziemniakami 250 ml 
drugie danie pierś kurczaka panierowana w płatkach kukurydzianych 90 g, 

ziemniaki 120 g 
warzywa surówka z tartej marchewki z jabłkiem 100 g 
napój kompot 200 ml 
deser krucha babeczka z musem jabłkowym 50 g 
podwieczorek  kasza manna z musem truskawkowym 150 g  

Środa, 30 stycznia 

śniadanie kl. „0” naleśnik z białym serem, z jogurtem (1 szt.), herbata 200 ml 
zupa rosół z makaronem i marchewką 250 ml  
drugie danie bitka wieprzowa duszona w sosie majerankowym 130 g, pęczak 120 g  
warzywa tarte buraczki na ciepło 100 g 
napój woda mineralna 200 ml 
deser czekoladowe ciasto domowe 40 g  
podwieczorek  jabłko 100 g 

Czwartek, 31 stycznia 

śniadanie kl. „0” frankfurterka z wody 30 g, sos pomidorowy 20 ml, kanapka z ½ bułki z 
masłem, pomidor 30 g, kakao 200 ml 

zupa żurek z ziemniakami 250 ml 
drugie danie udzik z kurczaka pieczony 150 g, ryż biały z naturalnym brązowym 85 g 
warzywa surówka z kapusty pekińskiej z marchewką, papryką i kukurydzą 100 g 
napój napój brzoskwiniowo-pomarańczowy 200 ml 
deser sałatka owocowa 150 g 
podwieczorek  batonik zbożowy 23 g 

Piątek, 01 lutego 

śniadanie kl. „0” tost pełnoziarnisty z serem mozzarella 100  g, sos pomidorowy 20 ml, 
herbata 200 ml 

zupa pomidorowa z makaronem 250 ml 
drugie danie filet z mintaja z pieca z warzywami po grecku 130 g, ziemniaki 120 ml  
warzywa surówka z kapusty kiszonej z tartą marchewką i jabłkiem 100 g 
napój kompot 200 ml 
deser kruche ciastko z ziarnami słonecznika 30 g 
podwieczorek  galaretka z ananasem 200 g 
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Poniedziałek, 04 lutego 

śniadanie „0” płatki kukurydziane na mleku 200 ml, kanapka ½ bułki z kiełbasą 
żywiecką 15 g, marchewka do chrupania 30 g, herbata 200 ml 

zupa ryżowa z ziemniakami 250 ml 
drugie danie gulasz wieprzowy z pieczarkami, ogórkiem kwaszonym i papryką 120 g, 

kasza kus kus 90 g 
warzywa surówka z białej kapusty z marynatami 100 g 
napój woda mineralna 200 ml 
deser budyń 150 ml  
podwieczorek  wafelek mleczny 46 g 

Wtorek, 05 lutego 

śniadanie „0” parówka z szynki z wody 40 g, sos pomidorowy 20 ml, kanapka z 1/2 
bułki z masłem, pomidor 30 g, mleko 200 ml 

zupa kapuśniak z ziemniakami 250 ml 
drugie danie medalion drobiowy 100 g, dip jogurtowy z curry 20 ml, ziemniaki 120 g 
warzywa bukiet warzyw z wody 100 g  
napój herbata z cytryną 200 ml 
deser krucha babeczka z musem jabłkowym 50 g 
podwieczorek  kasza manna z musem truskawkowym 150 g 

Środa, 06 lutego 

śniadanie „0” jajecznica z 1 jajka na maśle, kanapka z ½ bułki z masłem, marchewka 
do chrupania 30 g, kakao 200 ml 

zupa pomidorowa z makaronem 250 ml 
drugie danie kotlet schabowy panierowany w otrębach pszennych i zarodkach 

owsianych 90 g, ziemniaki 120 g 
warzywa mizeria na sałacie lodowej, z jogurtem naturalnym 80 g 
napój napój jabłkowo-wiśniowy 200 ml 
deser domowe ciasto cytrynowe 40 g 
podwieczorek  galaretka z ananasem 200 g  

Czwartek, 07 lutego 

śniadanie kl. ”0” tost pełnoziarnisty z żółtym serem i szynką 100 g, sos pomidorowy 20 
ml, kakao 200 ml 

zupa pieczarkowa z ziemniakami 250 ml 250 ml 
drugie danie makaron świderki, z białym serem i truskawkami 220 g 
warzywa sałatka owocowa 100 g 
napój kompot 200 ml 
deser kisiel 150 ml 
podwieczorek  jogurt owocowy 150 g 

    Piątek, 08 lutego                        

śniadanie kl. „0” kasza manna na mleku 200 ml, kanapka z ½ bułki z masłem, z żółtym 
serem 15 g, marchewka do chrupania 30 g, herbata 200 ml 

zupa krupnik z ziemniakami 250 ml 
drugie danie paluszki  z fileta z mintaja w kukurydzianej panierce 100 g,  biały ryż 

120 g 
warzywa surówka z kiszonej kapusty z marchewką i jabłkiem 100 g 
napój woda mineralna 200 ml 
deser kruche ciastko wieloziarniste 30 g 
podwieczorek   jabłko 100 g 

 


