
OAZA W TARNAWIE DOLNEJ 

/28. 06. – 10.07 2014/ 

JADŁOSPIS 

SOBOTA 28.06.14r. 

Obiadokolacja 

- zupa pomidorowa z makaronem, 

- mielone, ćwikła, ziemniaki ,kompot. 

NIEDZIELA 29.06.14r. 

Śniadanie  

- wędlina, ser żółty, masło, dżem, kakao, herbata z  cytryną, pieczywo mieszane, warzywa (pomidor, 

ogórek, papryka, cebula, szczypiorek). 

Obiad 

- rosół z makaronem, filet drobiowy w sosie własnym, surówka z kapusty pekińskiej, ziemniaki, 

kompot. 

Podwieczorek 

- jabłko. 

Kolacja  

- wędlina, pasztet, dżem, masło, pieczywo mieszane, warzywa, herbata z cytryną. 

PONIEDZIAŁEK 30.06.14r. 

Śniadanie 

- płatki, mleko, masło, ser żółty, wędlina, nutella, herbata z cytryną, pieczywo mieszane. 

Obiad 

- zupa jarzynowa z ziemniakami, ryż z jabłkami/truskawkami, kompot. 

Podwieczorek 

- drożdżówka . 

Kolacja 

- kiełbasa z rusztu, ser żółty, dżem, masło, pieczywo mieszane, herbata z cytryną, warzywa, 

musztarda, keczup. 



WTOREK 01.07.14r. 

Śniadanie 

- twaróg z rzodkiewką i szczypiorkiem, wędlina, masło, dżem, pieczywo mieszane, herbata z cytryną, 

warzywa. 

Obiad 

- lane ciasto na rosole, stek drobiowy, surówka(marchew, jabłko, seler), ziemniaki, kompot. 

Podwieczorek  

- banan. 

Kolacja 

- masło, wędlina, nutella, sałatka(seler, groszek konserwowy, fasola, kukurydza, ogórek kiszony), 

pieczywo mieszane, herbata z cytryna. 

ŚRODA 02.07.14r. 

Śniadanie 

- parówka na gorąco, ser topiony, masło, dżem, kawa zbożowa, keczup, pieczywo mieszane, herbata z 

cytryną, warzywa. 

Obiad 

- zupa ogórkowa z ziemniakami, makaron z serem, kompot. 

Podwieczorek  

- arbuz. 

Kolacja 

- pasta z jajek, wędlina, dżem, herbata z cytryną, pieczywo, warzywa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 03.07.14r. 

Śniadanie 

- płatki z mlekiem, masło, wędlina, ser żółty, dżem, pieczywo mieszane, herbata z cytryną, warzywa. 

Obiad 

- zupa z ryżem na rosole, klopsik w sosie pomidorowym, surówka z białej kapusty, ziemniaki, kompot. 

Podwieczorek  

- baton 

Kolacja 

- wędlina, sałatka ze świeżych warzyw , pasztet, masło, dżem, herbata z cytryną, pieczywo mieszane. 

PIĄTEK 04.07.14r. 

Śniadanie 

- twaróg ze szczypiorkiem, ser żółty, masło, dżem, kakao, pieczywo mieszane, herbata z cytryną. 

Obiad 

- zupa kalafiorowa z makaronem zabielana śmietaną, ryba, surówka z kiszonej kapusty, ziemniaki, 

kompot. 

Podwieczorek  

- jabłko. 

Kolacja 

- sałatka rybna, ser żółty, dżem, pieczywo mieszane, herbata z cytryną, warzywa. 

SOBOTA 05.07.14r. 

Śniadanie 

- wędlina, pasztet, ser topiony, miód, kawa zbożowa, pieczywo mieszane, herbata z cytryną. 

Obiad 

- żurek z ziemniakami, makaron z sosem bolońskim, kompot. 

Podwieczorek  

- jogurt. 

Kolacja 

- jajko w majonezie, wędlina, masło, nutella, pieczywo mieszane, warzywa, herbata z cytryną. 



NIEDZIELA 06.07.14r. 

Śniadanie 

- parówka na gorąco, ser żółty, kakao, masło, dżem, warzywa, pieczywo mieszane, herbata z cytryną. 

Obiad 

- zupa wiosenna, kotlet schabowy, sałatka z buraczków, ziemniaki, kompot. 

Podwieczorek  

- nektarynka. 

Kolacja 

- wędlina, sałatka jarzynowa, ser topiony, dżem, masło, pieczywo mieszane, herbata z cytryną. 

PONIEDIAŁEK 07.07.14r. 

Śniadanie 

- płatki, mleko, wędlina, masło, ser żółty, miód 

Obiad 

- zupa fasolowa z ziemniakami, racuchy, kompot. 

Podwieczorek  

- jogurt. 

Kolacja 

- pasta (wędlina, ser żółty, jajko), pasztet, wędlina, warzywa, nutella, masło, pieczywo mieszane, 

herbata z cytryną.  

WTOREK 08.07.14r. 

Śniadanie 

- jajko, wędlina, ser żółty, masło, dżem, kakao, pieczywo mieszane, warzywa, herbata z cytryną. 

Obiad 

- zupa ziemniaczana, gulasz wieprzowy z kaszą, sałatka(ogórek, marchew, jabłko) 

Podwieczorek  

- drożdżówka. 

Kolacja 

- wędlina, ser żółty, masło, dżem , pieczywo mieszane, herbata z cytryna, warzywa. 



ŚRODA 09.07.14r. 

Śniadanie 

- ser biały ze szczypiorkiem, wędlina, płatki, mleko, miód, masło, pieczywo mieszane, herbata z 

cytryna, warzywa. 

Obiad 

- pomidorowa z makaronem, potrawka z kurczaka, surówka z czerwonej kapusty, kompot. 

Podwieczorek  

- arbuz. 

Kolacja 

- ser topiony, pasztet, wędlina , pieczywo mieszane, warzywa, herbata z cytryną. 

CZWARTEK 10.07.14r. 

Śniadanie 

- ser żółty, wędlina, dżem, masło, pieczywo, herbata z cytryną, warzywa. 

 

 

 

 

 

 

  


