Jadłospis
15.02.- 26.02.2021
Data
15.02.2021
Poniedziałek

16.02.2021
Wtorek

17.02.2021
Środa

18.02.2021
Czwartek

Śniadanie
Parówki z szynki
,pieczywo z
masłem1.2,ketchup, kawa
z mlekiem 2 ,herbatka
owocowa
Musli owocowe z
mlekiem1.2.,pieczywo z
masłem 1.2 , miód ,
herbatka truskawkowa
Pasta jajeczna 2.3,
1.2
,pieczywo z masłem ,
2
kakao , herbatka
owocowa
Szynka , warzywa
,pieczywo z masłem 1.2 ,
kawa z mlekiem 2
,herbatka owocowa

19.02.2021
Piątek

Kluski lane na mleku 1.2.3.,
pieczywo z masłem 1.2
,schab pieczony, dżem
,herbatka owocowa

22.02.2021
Poniedziałek

Szynka, sałata, pomidor
,pieczywo z
masłem1.2,kakao 2
,herbatka owocowa
Płatki ryżowe na mleku
1.2.
, pieczywo z masłem,
pasztet 1.2.3, warzywa,
herbatka owocowa
Kiełbasa żywiecka ,
pieczywo z masłem 1.2,
kawa z mlekiem 2 ,
warzywa, herbatka

23.02.2021
Wtorek

24.02.2021
Środa

25.02.2021
Czwartek

26.02.2021
Piątek

Kanapki z twarogiem i
miodem 1.2, jajko 2.3,
warzywa, kakao 2,
herbatka
Pasta rybna 6.7 ,pieczywo
z masłem 1.2, kawa z
mlekiem 2, herbatka
owocowa

Obiad

Podwieczorek

Zupa z soczewicą 210, pieczywo
mieszane 1, ryż z jabłkami i
śmietaną 1. 2 , kompot malinowy

Drożdżówka
mini z
budyniem 1.2.3.
soczek

Krupnik z kaszą jęczmienną1.2.10,
pieczywo mieszane1, kotlet
pożarski1.3, ziemniaki, marchewka
mini z masłem 2,kompot
wieloowocowy
Zupa ogórkowa .2.10 pieczywo
mieszane 1 , kluski leniwe z
masłem 1.2.3., bukiet owoców,
kompot z czerwonej porzeczki
Zupa koperkowa.2.10 ,pieczywo
mieszane 1 , pieczeń w sosie
własnym 1.2, kasza Kus- Kus,
ogórek korniszon ,kompot
wiśniowy

Banan

Zupa zacierkowa 1.3..10 ,pieczywo
mieszane 1 , ryby- miruna
1.3
,ziemniaki, surówka czerwonej
kapusty z jabłkiem ,kompot z
czarnej porzeczki
Zupa kalafiorowa 2.10 ,pieczywo
mieszane 1, makaron pene z
sosem szpinakowo-serowym 1.2.3. ,
jabłko, kompot wiśniowy
Rosół z makaronem 2.3.10,
potrawka z kurczaka 1.2.3,ryż 2, ,
ananas z syropu, kompot
wieloowocowy
Grochówka z kiełbasą
2.10
,pieczywo mieszane 1,pierogi
serem 1.2.3,i musem
truskawkowym 2 , kompot z czarnej
porzeczki
Zupa zimowa 2.10,pieczywo
mieszane 1,stek 1.3, ziemniaki
,buraczki 1.2, kompot malinowy

Baton Flips 1.6.7

Zupa brokułowa2.10,pieczywo
mieszane 1,kopytka 1.3., surówka z
kapusty pekińskiej , kompot z
wieloowocowy

Chrupsy
owocowe

Ciasteczka z
brzoskwinią
1.2.6.9

Serek Danio 1.2

Bakalie mieszanka
studencka 6.7
Rogalik
maślany 1.2.3
,soczek
Pomarańcza

Ciastko z
kaszy manny
1.2

Z przyczyn niezależnych od szkoły jadłospis może ulec zmianie

