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Zupa: kalafiorowa zabielana 

Kasza 

Schab w sosie własnym 

Surówka: pomidor ze szczypiorkiem  

Kompot owocowy 

Kiwi, kalarepa  

Zupa: woda, ziemniaki, kalafior, brokuł,  śmietana (mleko, mąka pszenna, marchewka, seler, por, pietruszka korzeń, cebula, kurczak świeży,  

natka pietruszki, przyprawy (sól, pieprz czarny, ziołowy, czosnek granulowany, liść laurowy, ziele angielskie,  lubczyk suszony –śladowe ilości 

gorczyc 

Kasza gryczana, woda, sól, olej rzepakowy                                                                                                                                                                                                     

Schab b/k: woda, mąka pszenna, cebula, przyprawy: sól, pieprz czarny, ziołowy, czosnek granulowany, papryka słodka, papryka ostra,  liść 

laurowy, ziele angielskie, olej rzepakowy 

Surówka: pomidor, szczypior, sól, pieprz czarny  

Woda, śliwka, porzeczka czarna, jabłko, truskawka, cukier 

Kiwi, kalarepa 
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Zupa: rosołowa z makaronem 

Ziemniaki 

 Kotlet pożarski 

Sałatka: buraczki z chrzanem               

Kompot wiśniowy 

Żurawina, ogórek zielony 

Zupa: woda, ziemniaki, makaron (mąka pszenna)  marchewka, seler, por,  pietruszka korzeń, cebula, kurczak,  natka pietruszki, przyprawy (sól  

pieprz czarny, ziołowy czosnek granulowany, liść laurowy  ziele angielskie,  lubczyk suszony –śladowe ilości gorczyc 

Ziemniaki, woda, sól  

Filet z indyka, drobiowy, bułka tarta (mąka pszenna) jajka, bułka czerstwa mąka ( pszenna), przyprawy: sól, pieprz czarny, ziołowy, czosnek 

granulowany papryka słodka i ostra, olej rzepakowy 

Sałatka: buraczki, chrzan,  kwas, sól, pieprz czarny,   

Woda,  wiśnia mrożona, cukier,  

Żurawin, ogórek zielony 

 

 

Ś
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Zupa: krupnik z warzywami  

Ziemniaki 

Bitka z szynki 

Surówka: brokuł z majonezem 

Kompot owocowy 

 Sok jabłkowy, marchewka 

 

 

 

Zupa: woda,  ziemniaki, kasza jęczmienna, marchewka, seler, por, pietruszka korzeń, cebula, kurczak,  natka pietruszki, przyprawy (sól, pieprz 

czarny, ziołowy czosnek granulowany, liść laurowy, ziele angielskie, lubczyk suszony –śladowe ilości gorczycy.  

Ziemniaki, woda, sól                                                                                                                                                                                                     

Szynka wieprzowa b/k:    woda, mąka pszenna, przyprawy: sól, pieprz czarny, ziołowy, czosnek granulowany, papryka słodka, papryka ostra,  

Surówka: brokuł świeży, marchewka, kukurydza, majonez ( jajka),sól, pieprz czarny 

Woda, śliwka, porzeczka czarna, jabłko,  truskawka, cukier. 

 Sok jabłkowy, marchewka 
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Zupa: ogórkowa zabielana 

Makaron 

Filet drobiowy ze szpinakiem 

Kompot wieloowocowy 

Banan, papryka czerwona 

Zupa: woda, ziemniaki, ogórek kiszony, śmietana (mleko), marchewka, seler, por  pietruszka korzeń, cebula, kurczak,  natka pietruszki, 

przyprawy (sól, pieprz czarny, ziołowy czosnek granulowany, liść laurowy,  ziele angielskie,  lubczyk suszony –śladowe ilości gorczyc 

Makaron, (mąka pszenna), woda, sól, olej rzepakowy 

Filet drobiowy, szpinak, mleko, ser feta (mleko), czosnek świeży, przyprawy (sól, sól ziołowa, pieprz czarny, ziołowy, czosnek granulowany, 

papryka słodka i ostra, masło klarowane 

Woda, wiśnia mrożona, cukier,  

Banan, papryka czerwona 
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Zupa: pieczarkowa zabielana 

Ziemniaki 

Porcja ryby 

Surówka: kapusta kiszona ze 

szczypiorkiem 

Kompot wiśniowy 

Ciastko zbożowe, pomidor  

Zupa: woda, ziemniaki, pieczarki, śmietana (mleko), marchewka, seler, por, cebula,  natka pietruszki, kurczak,  przyprawy (sól, pieprz czarny 

ziołowy, czosnek granulowany, liść laurowy, ziele angielskie, lubczyk suszony –śladowe ilości gorczycy. 

 Ziemniaki, woda ,sól  

Filet z mintaja, mąka pszenna,  przyprawy (sól, pieprz czarny, ziołowy, czosnek granulowany, papryka sodka i ostra) 

 Surówka: kapusta kiszona, szczypior, oliwa z oliwek 

Woda,  wiśnia,  mrożona, cukier 

Ciastko zbożowe, pomidor koktajlowy                                                                                            

 

 

 


