
Jadłospis dekadowy 

JADŁOSPIS od 19.04.2021 do 30.04.2021  

Poniedziałek 19.04.2021 

Obiad: Zupa z fasolki szparagowej z ziemniakami  (wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, seler, ryż ,  śmietana, ziemniaki) 

Spaghetti bolognese (mąka, jaja, łopatka b/k, koncentrat pomidorowy) 

Kompot owocowy, owoc  

Wtorek 20.04.2021 

Obiad: Zupa ziemniaczana z ziemniakami (wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, seler, śmietana ). 

Kasza jęczmienna, bitki wieprzowe (schab), marchew mini, herbata owocowa . 

Środa 21.04.2021 

 

Obiad: Zupa pomidorowa  (wywar mięsno- warzywny, marchewka, pietruszka, 

por, cebula, seler, ryż, śmietana ). 

Ziemniaki, roladki drobiowe z serem żółtym (mleko, sól, kultury bakterii 

mlekowych), sałata lodowa ze śmietaną (ogórek, pomidor koktajlowy, 

rzodkiewka), kompot 

Czwartek 22.04.2021 

Obiad: Krupnik z zieleniną (wywar mięsno- warzywny, marchewka, pietruszka, 

por, seler,kasza jęczmienna, śmietana). 

Ziemniaki gotowane , klopsik  (łopatka b/k, udziec z 

indyka, jajko, bułka tarta), surówka z marchwi i jabłka (śmietana, sok z 

cytryny). 

Limonka własnego wyrobu  , jogurt naturalny  

 

Piątek 23.04.2021 

Obiad: Zupa żur   (jajko, mąka, śmietana ,wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, cebula, seler,przecier pomidorowy, mąka 

pszenna, ). 

Ziemniaki, ryba panierowana (polędwiczki z dorsza, jajka , bułka tarta mąk

a), sur. buraczki zasmażane , soczek 
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Poniedziałek 26.04.2021 

Obiad: Zupa koperkowa z ryżem i zieleniną (wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, seler, śmietana ). 

Ziemniaki, kotlet mielony, mizeria (ogórek, śmietana, jogurt naturalny 

), kompot. 

 

Wtorek 27.04.2021 

Obiad: Zupa pieczarkowa z ziemniakami i zieleniną (wywar mięsno- 

warzywny, marchewka, pietruszka, por, seler,pieczarki, 

cebula, masło, mąka, śmietana). 

Ziemniaki gotowane, gołąbki z ryżem, (łopatka, ryż,  

śmietana 18%, mąka), owoc , limonka własnego wyrobu  

Środa 28.04.2021 

Obiad Rosół z makaronem i zieleniną (jajko, mąka, wywar mięsno- 

warzywny, marchewka, pietruszka, por, cebula, seler) 

Ziemniaki, schab duszony w sosie pieczarkowym , surówka z kapusty pekińskie, 

pomidora, ogórka z sosem ogrodowym ,  kompot. 

Czwartek 29.04.2021 

Obiad: Barszcz czerwony ziemniakami (wywar mięsno- warzywny, 

marchewka, pietruszka, por, cebula, seler, buraki czerwone)  

Ziemniaki gotowane, kotlet pożarski, sur. selerowa z kukurydzą, porą i jabłkiem 

z sosem jogurtowo- majonezowym, kisiel  

 

Piątek 30.04.2021 

Obiad: Zupa grochowa z pęczakiem  (wywar mięsno- warzywny, marchewka, 

pietruszka, por, seler). 

Ziemniaki, ryba z patelni , surówka  z kapusty kiszonej, kompot owocowy, 

deser mleczny  

 

 

 

 

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE 


