
                                           Jadłospis 22-26.05.2023 (tydzień 1c)
Śniadanie Zupa Drugie danie Podwieczorek

PN

płatki kukurydziane na mleku
(220 ml), pieczywo* (25 g), masło (10 g), wędlina (10-15 g), świeże

warzywa* (20-30 g), herbata*
BG/BM/BJ - pieczywo, wędlina, warzywa, płatki kukurydziane,

 mleko ryżowe

kalafiorowa
(200 ml)

spaghetti (100/120 g) z wieprzowo-indyczym  (90/100 g)
sosem bolońskim z oregano i pomidorami pelatti z serem

mozzarella
owoc (100-120 g)

kompot wieloowocowy (200 ml)
 BG/BM/BJ - spaghetti wieprzowo-indyczym z sosem

bolońskim z oregano i pomidorami pelaatti

jogurt 

z owocami (150 g)

BG/BM/BJ – mus owocowy

WT
pieczywo* (50 g), wędlina (10-15 g), serek śmietankowy (15-20 g), masło

(10 g), świeże warzywa*(20-30 g), kawa inka z mlekiem
BG/BM/BJ - pieczywo, wędlina, warzywa

szczawiowa

nuggetsy drobiowe w chrupiącej panierce kukurydzianej
(70-90 g)

 ryż basmati  (100-120 g)
surówka z zmarchewki jabłka i pora (50-60 g)

kompot z czarnej porzeczki z rabarbarem (200 ml)
BG/BM/BJ – nuggetsy z piersi kurczaka, ryż , surówka

bułka pszenno żytnia z pastą
jajeczną ze sczypiorkiem

BG/BM/BJ – pieczywo, dżem 

ŚR
pieczywo* (50 g), masło (10 g), parówki z wody (50 g), keczup,  ser

żółty , świeże (15-20 g) warzywa* (20-30 g), herbata*
BG/BM/BJ - pieczywo, parówki, wędlina , warzywa

krupnik z
kaszą perłową

z natką
pietruszki

racuszki drożdżowe z jabłkiem
brzoskwinia z syropu

kompot wiśniowy
BG/BM/BJ – ryż z jabłkiem i cynamonem

kajzerka (30 g)
 z wędliną (15 g)

i warzywami* (15 g)
BG/BM/BJ - kanapka z wedliną i

warzywami

CZW

płatki śniadaniowe na mleku (220 ml), pieczywo* (30 g), masło (10 g),
wędlina (10-15 g), świeże warzywa* (20-30 g), herbata*

BG/BM/BJ - pieczywo, wędlina, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko
ryżowe

rosół z
makaronem

kotlet pożarski drobiowy (70-90 g)
kasza bulgur (80-100 g)

warzywa pieczone w słupkach (50-60 g)
kompot truskawkowy

BG/BM/BJ – kotlet pożarski drobiowy, kasza, warzywa 

ciasto marchewkowe
BG/BM/BJ – ciasto

marchewkowe

PT
pieczywo* (50 g), masło (10 g), wędlina (10-15 g),  twarożek ziołowy

(20-30 g), świeże warzywa* (20-30 g), kakao
BG/BM/BJ - pieczywo, wędlina, warzywa, pasta z zielonego groszku

zupa krem z
soczewicy

czerwonej z
grzankami
ziołowymI

dorsz w panierce z płatkami migdałowymi  (70/90 g)
ziemniaki puree (100/120 g)

surówka wiosenna z kapusty pekińskiej, świeżego ogórka,
rzodkiewki i szczypiorku (50/60 g)
kompot wieloowocowy (200 ml)

BG/BM/BJ – ryba z pieca, ziemniaki, surówka

wafle ryżowe z kremem 
czeko -  śliwka

BG/BM/BJ – wafle ryżowe z
powidłami śliwkowymi

*pieczywo (pszenne, razowe, wieloziarniste itp. ) świeże warzywa (ogórek, pomidor, papryka, kalarepka itp.); 
*herbata (z dzikiej róży, porzeczkowa, malinowa, czarna itp.) * owoc (jabłko, gruszka, śliwka, banan, winogrono, owoce sezonowe)
*płatki śniadaniowe (wielozbożowe, pszenne pełnoziarniste, cymamonowe)

OLEŃKA


