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- JADŁOSPIS - 
22.11.2021   Poniedziałek 

Śniadanie 
Pieczywo mieszane,  bułki,   herbata  z  cytryną, masło, wędlina, ogórek, ser biały, miód, dżem,  
+2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa:buraczkowa ,kasza kus-kus ,kurczak w sosie słodko-kwaśnym, kompot. 

Kolacja 
Pieczywo mieszane, herbata  z  cytryną, masło, wędlina, sałatka z kapusty pekińskiej, pomidor, ogórek 
zielony, owoc. 

23.11.2021   Wtorek 
Śniadanie 

Pieczywo mieszane, płatki, mleko, herbata  z  cytryną,  masło, mleko/kakao, wędlina ,ser żółty, dżem                                      
+2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa :rosół, ziemniaki, schabowy, surówka z selera, kompot. 

Kolacja 
Pieczywo mieszane, herbata  z  cytryną,  masło, wędlina, pomidor, ogórek zielony, kiełbasa zapiekana, 
owoc. 

 
24.11.2021  Środa 
Śniadanie 

Pieczywo mieszane,  bułki,   herbata  z  cytryną,  masło, mleko/kakao, wędlina ,jogurt, miód,  ogórek, dżem,  
+2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa pieczarkowa ,ryż, pulpet w sosie śmietanowym, surówka z białej kapusty, kompot. 

 
Kolacja 

Pieczywo mieszane, herbata  z  cytryną,  masło, wędlina, pomidor, ogórek zielony ,sałatka warstwowa, 
owoc. 

 
25.11.2021   Czwartek 
Śniadanie 

Pieczywo mieszane,  bułki, herbata  z  cytryną,  masło, mleko/kakao, wędlina, sałata ,jajecznica,  płatki, 
dżem,  +2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa: flaczki, ziemniaki, bigos,  kompot. 

Kolacja 
Pieczywo mieszane, herbata  z  cytryną,  masło, wędlina, sałatka brokułowa , pomidor, ogórek, owoc 
 

26.11.2021 Piątek 
Śniadanie   

Pieczywo mieszane,  bułki,  herbata  z  cytryną,  masło, mleko/kakao, wędlina ,pasta rybna,  pomidor, 
dżem, +2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa gulaszowa, makaron z serem i owocami, owoc, kompot. 
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29.11.2021   Poniedziałek 
Śniadanie 

Pieczywo mieszane,  bułki,   herbata  z  cytryną,  masło, wędlina, ogórek, biały ser, miód, dżem,  
+2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa kapuściana  ,fasolka po bretońsku ,owoc,  kompot. 

Kolacja 
Pieczywo mieszane, herbata  z  cytryną, masło, wędlina, sałatka z kurczakiem i makaronem, pomidor, 
ogórek zielony, owoc 

 
30.11.2021   Wtorek 
Śniadanie   

Pieczywo mieszane,  bułki,   herbata  z  cytryną,  masło, kakao, 2 wędlina, jajka na twardo ,biały ser 
,szczypior , pomidor,  dżem,   +2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad  
Zupa: zacierkowa ,ziemniaki ,kotlet mielony, marchewka z groszkiem, kompot. 

Kolacja 
Pieczywo mieszane, herbata  z  cytryną,  masło, wędlina, pomidor, warzywa na gorąco, ogórek zielony, 

ketchup ,owoc. 
 
01.12.2021  Środa 
Śniadanie 

Pieczywo mieszane,  bułki,   herbata  z  cytryną,  masło, kakao, wędlina, jogurt, biały ser,  ogórek, dżem,                                   
+2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa jarzynowa, łazanki z kapustą,  kompot. 

Kolacja 
Pieczywo mieszane, herbata  z  cytryną,  masło, wędlina, sałatka, pomidor, kiełbasa na gorąco, ogórek, 
papryka,  owoc. 

    
02.12.2021   Czwartek 
Śniadanie 

Pieczywo mieszane,  bułki, herbata  z  cytryną,  masło, mleko/kakao, wędlina, jajecznica, sałata, płatki, 
dżem,  +2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa ogórkowa, ziemniaki, sznycel z indyka, buraczki,  kompot. 

Kolacja 
Pieczywo mieszane, herbata  z  cytryną,  masło, wędlina, ryba po grecku, pomidor, ogórek, owoc 

 
03.12.2021 Piątek 
Śniadanie   

Pieczywo mieszane,  bułki,  herbata  z  cytryną,  masło, mleko/kakao, wędlina ,pasta rybna, jogurt, 
pomidor, dżem, +2 śniadanie (bułka, wędlina, sałata). 

Obiad 
Zupa barszcz ukraiński, ziemniaki, ryba w panierce, surówka,  kompot. 

 
 
Opracował:           Zatwierdził 
Grygiel Monika                                                                                                              
Paweł Fila             Jacek Popis
  
 
 
Uwaga! 
Kuchnia  zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w jadłospisie. 

 


