
Artschoolowy jadłospis

 

  CZWARTEK (01.10.2015)
  ŚNIADANIE
  

Płatki ryżowe na mleku
Kanapki (chleb wieloziarnisty, masło, kiełbasa żywiecka,  papryka)
Herbata z cytryną

  II ŚNIADANIE
  

Jabłko

  OBIAD
  

Kapuśniak ze słodkiej kapusty
Drugie danie:

    
    -  Gulasz wieprzowy,  
    -  Kasza jaglana,  
    -  Surówka z buraków  

  

Kompot owocowy I

  PODWIECZOREK
  

Budyń waniliowy  z sokiem owocowym

  

  PIĄTEK (02.10.2015)
  ŚNIADANIE
  

Makaron na mleku
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Kanapki (grahamka, masło, pasta jajeczna, pomidor)
Kakao

  II ŚNIADANIE
  

Jogurt owocowy

  OBIAD
  

Zupa kalafiorowa z ziemniakami
Drugie danie:
- Filet z dorsza panierowany,
- Ziemniaki gotowane,
- Surówka z selerów, jabłek i marchwi
Kompot owocowy II

  PODWIECZOREK
  

Kisiel owocowy

  

  

 

  PONIEDZIAŁEK (05.10.2015)
  ŚNIADANIE
  

Płatki owsiane na mleku
Kanapki (chleb wieloziarnisty, masło, szynka wiejska,  sałata)
Herbata z cytryną

  II ŚNIADANIE
  

Winogrona jasne

  OBIAD
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Zupa grochowa
Naleśniki z jabłkami
Kompot owocowy I

  PODWIECZOREK
  

Koktajl mleczno-owocowy

  

  WTOREK (06.10.2015)
  ŚNIADANIE
  

Kluski lane na mleku
Kanapki (chleb wieloziarnisty, masło, serek topiony, papryka)
Herbata owocowa

  II ŚNIADANIE
  

Banan

  OBIAD
  

Zupa owocowa z makaronem (zabielana)
Drugie danie:
- Pierś kurczaka panierowana,
- Ziemniaki gotowane,
- Pomidor
Kompot owocowy II

  PODWIECZOREK
  

Biszkopty,
Sok marchwiowo-owocowy

  

  ŚRODA (07.10.2015)
  ŚNIADANIE
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Płatki kukurydziane z mlekiem
Kanapki (chleb wieloziarnisty, masło, polędwica sopocka, rzodkiewka)
Kawa zbożowa z mlekiem

  II ŚNIADANIE
  

Jabłko

  OBIAD
  

Zupa z fasolki szparagowej z ziemniakami
Drugie danie:
- Gołąbki z mięsem i ryżem  w sosie pomidorowym
- Ziemniaki gotowane
Kompot owocowy I

  PODWIECZOREK
  

Ciasto drożdżowe z bakaliami,
Herbata owocowa

  

  CZWARTEK (08.10.2015)
  ŚNIADANIE
  

Müsli owocowe z mlekiem
Kanapki (grahamka, masło, ser żółty, pomidor)
Kakao

  II ŚNIADANIE
  

Mandarynka

  OBIAD
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Zupa z zielonego groszku z ziemniakami
Risotto z mięsem
Surówka z porów i jabłek
Kompot owocowy II

  PODWIECZOREK
  

Mus jabłkowy

  

  PIĄTEK (09.10.2015)
  ŚNIADANIE
  

Kasza manna na mleku
Twarożek na słodko (z brzoskwiniami i rodzynkami),
chleb wieloziarnisty z masłem
Herbata z cytryną

  II ŚNIADANIE
  

Sałatka owocowa  z jogurtem naturalnym

  OBIAD
  

Zupa jarzynowa z ziemniakami
Kluski ziemniaczane z cebulką
Surówka z kapusty białej
Kompot owocowy I

  PODWIECZOREK
  

Serek homogenizowany (straciatella)

  

  PONIEDZIAŁEK (12.10.2015)
  ŚNIADANIE
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Płatki jęczmienne na mleku
Kanapki (chleb wieloziarnisty, masło, polędwica sopocka, pomidor)
Kawa zbożowa z mlekiem

  II ŚNIADANIE
  

Jabłko

  OBIAD
  

Zupa porowa z groszkiem ptysiowym
Drugie danie:
- Kotlet rybny,
- Ziemniaki gotowane,
- Surówka z kapusty kiszonej
Kompot owocowy I

  PODWIECZOREK
  

Kisiel owocowy

  

  WTOREK (13.10.2015)
  ŚNIADANIE
  

Kasza manna na mleku
Kanapki (chleb wieloziarnisty, masło, szynka kanapkowa, sałata)
Herbata z cytryną

  II ŚNIADANIE
  

Gruszka

  OBIAD
  

Barszcz ukraiński z fasolą białą, kapustą i ziemniakami (zabielany)
Drugie danie:
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- Pulpety w sosie pieczarkowym,
- Ziemniaki gotowane,
- Surówka selerowa z rodzynkami
Kompot owocowy II

  PODWIECZOREK
  

Budyń czekoladowy

  

  ŚRODA (14.10.2015)
  ŚNIADANIE
  

Płatki kukurydziane z mlekiem
Kanapki (grahamka, masło, ser twarogowy, dżem)
Kakao

  II ŚNIADANIE
  

Śliwki fioletowe

  OBIAD
  

Zupa brokułowa z ziemniakami (zabielana)
Drugie danie:
- Sztuka mięsa w sosie chrzanowym,
- Kasza gryczana,
- Surówka z kapusty pekińskiej z papryką,
Kompot owocowy I

  PODWIECZOREK
  

Ryż z rodzynkami i bitą śmietaną
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