
JADŁOSPIS 
14 października  - 18 października 

• Poniedziałek – 14 października 
Śniadanie: Pieczywo mieszane z masłem, jajecznica na maśle ze szczypiorkiem, sałata, ogórek 
kiszony, pomidor, herbata z cytryną słodzona miodem, marchewka do chrupania. 
Obiad: Zupa szczawiowa, pierś z kurczaka duszona w lekkim sosie bazyliowym z ziemniakami                  
i marchewka karotką, cytroneta. 
Podwieczorek: Bagietka żytnia z masłem, szynka gotowana, ser żółty, sałata, pomidor, papryka, 
herbata owocowa, jabłko. 

• Wtorek – 15 października 
Śniadanie: Musli na mleku, pieczywo mieszane z masłem, pasta z soczewicy zielonej z jajkiem, 
sałata, papryka, rzodkiewka, pomidor, herbata z cytryna i modem, banan. 
Obiad: Zupa ziemniaczana, pieczeń wieprzowa w sosie warzywnym z kaszą gryczana i surówką                
z pieczonych buraków z selerem i jabłkiem, herbata owocowa. 
Podwieczorek: makaron z truskawkami i jogurtem greckim, mięta z jabłkiem, jabłko. 

• Środa – 16 października 
Śniadanie: Kakao na mleku, pieczywo mieszane z masłem, polędwica sopocka, ser żółty, sałata, 
pomidor, ogórek, herbata z cytryną słodzona miodem, pomarańcza. 
Obiad: Zupa zacierkowa, tradycyjne gołąbki lub gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym 
z ziemniaczkami i koperkiem, kompot owocowy. 
Podwieczorek: Naleśniki z serem białym i polewą jogurtową, herbata owocowa, jabłko. 

• Czwartek – 17 października 
Śniadanie: Płatki owsiane na mleku z rodzynkami, pieczywo mieszane z masłem, kiełbasa 
szynkowa, sałata, pomidor, papryka, herbata z cytryną słodzona miodem, marchewka do chrupania. 
Obiad: Zupa fasolowa, grillowany kurczak w marynacie paprykowo-jogurtowej z kolorowym 
makaronem i różyczkami brokułowymi, cytroneta. 
Podwieczorek: Grahamka z masłem, pasta mięsna z jajkiem i szczypiorkiem, sałata, ogórek, 
rzodkiewka, pomidor, rumianek z cytryną, jabłko. 

• Piątek – 18 października 
Śniadanie: Pieczywo mieszane z masłem, pasta z ryby wędzonej z jajkiem i szczypiorkiem, ogórek 
kiszony, rzodkiewka, pomidor, herbata z cytryną słodzona miodem. 
Obiad: Zupa ogórkowa, pierogi z białym serem i polewą jogurtowo-rodzynkową i marchewką                   
na słodko, herbata miętowa słodzona miodem. 
Podwieczorek: Kasza manna na mleku z sokiem malinowym, biszkopty, herbata owocowa, jabłko. 


