
JADLOSPIS   29.05.2018-01.06.2018r.

PONIEDZIAŁEK   28.05.2018r.

Śniadanie:  chleb razowy z masłem(białko, gluten), parówka z szynki, ketchup
Obiad:   zupa jarzynowa(seler, białko mleka),pierś z kurczaka po 
parysku(gluten, jaja),ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot
 Podwieczorek: jabłko

WTOREK  29.05.2018r.  

Śniadanie : bułka z masłem i dżemem(gluten, białko mleka)
Obiad: ogórkowa(seler, białko mleka), spaghetti (gluten), kompot
Podwieczorek: chrupki kukurydziane

ŚRODA    30.05.2018r.

Śniadanie: zupa mleczna
Obiad:  rosół z makaronem(seler ,gluten), kotlet schabowy(białko mleka, jaja),
ziemniaki, surówka z ogórka, kompot
Podwieczorek: banan

CZWARTEK   31.05. 2018r.

WOLNE                                         BOŻE CIAŁO

PIĄTEK   01.06.2018r.

Śniadanie:  chleb biały z masłem, wędliną, serem żółtym(gluten, białko mleka)
Obiad:      barszcz ukraiński (seler, białko mleka), racuchy z serem(gluten, 
białko mleka, jaja)
Podwieczorek: jogurt



JADLOSPIS   04.06.2018-08.06.2018r.

PONIEDZIAŁEK   04.06.2018r.

Śniadanie  : bułka z masłem(jaja, gluten, białko mleka), pasta z jajka i szynki
Obiad:    krupnik(seler, białko),potrawka z kurczakiem z ryżem(gluten, seler), 
surówka z białej kapusty, kompot
Podwieczorek: jabłko

WTOREK    05.06.2018r

Śniadanie : chleb cezar( jajko, gluten),jajko, ser żółty, pomidor
Obiad: fasolowa(seler), ziemniak, schabowy (białko mleka, jaja), pekińska, 

kompot
Podwieczorek: mandarynka

ŚRODA   06.06.2018r.

Śniadanie : zupa mleczna(gluten, białko mleka)
Obiad: kalafiorowa(seler, gluten), udko drobiowe, ziemniaki, surówka z  

buraczków
Podwieczorek: banan

CZWARTEK   07.06.2018r.

Śniadanie: chleb bały z masłem(jaja, białko mleka, gluten), szynka, ogórek, 
jajko 
Obiad: rosół z makaronem(seler, gluten), gulasz z szynki, kasza 
jęczmienna(gluten,) marchewka z jabłkiem, kompot
Podwieczorek: drożdżówka 

PIĄTEK   08.06.2018r.

Śniadanie:  chałka z nutellą (gluten, białko mleka, orzechy, kakao)
Obiad: pomidorowa makaronem(seler, gluten, białko mleka), kotlet 
rybny(białko mleka, gluten), ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, kompot
Podwieczorek: sok Kubuś



JADLOSPIS   11.06.2018-15.06.2018r

PONIEDZIAŁEK   11.06.2018r

Śniadanie  : bułka z pomidorem ,jajkiem i szynką(jaja, gluten, białko mleka)
Obiad:   jarzynowa (seler, gluten, białko mleka), gulasz, kasza 
jęczmienna(gluten), surówka z białej kapusty, kompot
Podwieczorek: jogurt

WTOREK    12.06.2018r

Śniadanie : chleb z pasztetem, pomidorem(gluten, jaja, białko mleka)
Obiad: kapuśniak(seler), kotlet z kurczaka (jaja, gluten), ziemniaki, surówka z 

selera, kompot
Podwieczorek: jabłko

ŚRODA   13.06.2018r.

Śniadanie : zupa mleczna (białko mleka)
Obiad: krupnik(seler, gluten), schabowa bitka (gluten), ziemniaki, surówka

z ogórka zielonego
Podwieczorek: banan

CZWARTEK   14.06.2018r   
Śniadanie: parówka drobiowa, chleb z masłem, ketchup(gluten, białko mleka)
Obiad:    ogórkowa(seler, gluten, białko mleka), klopsiki wieprzowe w sosie 
koperkowym(gluten), ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot
Podwieczorek: drożdżówka

PIĄTEK   15.06.2018r.

Śniadanie:  weka z masłem, pasta z jajek i szynki(gluten, jaja, białko mleka)
Obiad:      barszcz ukraiński(seler, białko mleka), ryba w cieście(gluten, jaja), 
ziemniaki, kiszona kapusta, kompot
Podwieczorek: sok Kubuś



JADLOSPIS   18.06.2018-22.06.2018r

PONIEDZIAŁEK   18.06.2018r

Śniadanie  : bułka z pasztetem(gluten, jajko), pomidor
Obiad: żurek z kiełbasą(seler, białko mleka), spaghetti(seler, białko mleka), sos
pomidorowy z warzywami(gluten), kompot  
Podwieczorek: herbatniki

WTOREK    19.06.2018r

Śniadanie : parówki z szynki(gluten), chleb , ketchup(białko mleka, gluten)
Obiad: ogórkowa(seler, białko mleka),zrazy mielone z cebulką(gluten, 

jaja),ziemniaki, kapusta pekińska, kompot
Podwieczorek: jabłko

ŚRODA   20.06.2018r.

Śniadanie : zupa mleczna(białko mleka)
Obiad: koperkowa(seler, białko mleka), pulpety drobiowe, ziemniaki(gluten), 

surówka z czerwonej kapusty, kompot
Podwieczorek: banan

CZWARTEK   21.06.2018r.

Śniadanie: chleb razowy(białko mleka, gluten), polędwica drobiowa, pomidor
Obiad:  kapuśniak ze słodkiej kapusty(seler), pierś z kurczaka w sosie  
pomidorowym(gluten), ryż, marchewka z jabłkiem, kompot 
Podwieczorek: drożdżówka

PIĄTEK   22.06.2018r.

Śniadanie: chałka z masłem i miodem(gluten, białko mleka)
 Obiad:    barszcz czerwony zabielany(seler, białko mleka), ryba, ziemniaki z 
wody, kiszona kapusta  
Podwieczorek: chrupki kukurydziane



JADLOSPIS   25.06.2018-29.06.2018r

PONIEDZIAŁEK   25.06.2018r

Śniadanie  : bułka z masłem, polędwicą drobiową, ser żółty(gluten, białko mleka
Obiad: barszcz biały (seler), spaghetti(gluten), kompot  
Podwieczorek: jogurt

WTOREK    26.06.2018r

Śniadanie : chleb razowy, twarożek, rzodkiewka, szczypiorek(białko mleka, 
gluten)
Obiad: pieczarkowa z makaronem(seler, gluten, białko mleka), schabowy(jaja, 

gluten, białko mleka), ziemniaki, mizeria, kompot
Podwieczorek: banan

ŚRODA   27.06.2018r.

Śniadanie : zupa mleczna(białko mleka)
Obiad: fasolowa(seler), gulasz z łopatki, kasza gryczana(gluten), buraczki, 

kompot
Podwieczorek: herbatniki

CZWARTEK   28.06.2018r.

Śniadanie: chleb słonecznikowy(gluten), masło, pasztet, pomidor
Obiad:  pomidorowa z ryżem(seler),pieczeń w sosie myśliwskim(gluten), 
ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot 
Podwieczorek: drożdżówka

PIĄTEK   29.06.2018r.

Śniadanie: weka z dżemem
 Obiad:    kalafiorowa(seler, białko mleka), racuchy z jabłkiem na 
słodko(gluten, białko mleka, jaja),kompot 
Podwieczorek: mus Kubuś


	WTOREK 29.05.2018r.
	PIĄTEK 01.06.2018r.

	WTOREK 05.06.2018r
	ŚRODA 06.06.2018r.
	PIĄTEK 08.06.2018r.

	WTOREK 12.06.2018r
	ŚRODA 13.06.2018r.
	PIĄTEK 15.06.2018r.

	WTOREK 19.06.2018r
	ŚRODA 20.06.2018r.
	PIĄTEK 22.06.2018r.

	WTOREK 26.06.2018r
	ŚRODA 27.06.2018r.
	PIĄTEK 29.06.2018r.


