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Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

  Zupa koperkowa, pieczywo 

razowe. Polędwiczki duszone 

w warzywach, makaron 

razowy, surówka z buraczków i 

jabłka, woda mineralna. 

Alergeny;1,7,9 

Bulion z lanymi kluskami, 

pieczywo razowe. Pieczony 

udziec z kurczaka, ryż 

paraboliczny, sałata rzymska z 

rzodkiewką i jogurtem, kompot 

malinowy.Alergeny:1,3,7,9 

Zupa pieczarkowa, pieczywo 

razowe. Ryba na parze, 

ziemniaki, surówka z kiszonej 

kapusty, kompot z jabłek. 

Alergeny:1,4,7,9 

 Zupa gulaszowa, pieczywo 

razowe. Makaron z serem i 

truskawkami, herbata owocowa 

jabłko. 

Alergeny:1,7,9,15 

Zupa wiosenna, pieczywo 

razowe. Schab w jajku, 

ziemniaki, surówka z białej 

kapusty, woda mineralna. 

Alergeny:1,3,7,9 

Zupa ogórkowa, pieczywo 

razowe. Wołowina duszona, 

kasza jęczmienna, sałatka z 

buraczków, napar z mięty, 

cytryny  i miodu 

Alergeny:1,7,9,15 

Zupa pomidorowa z łazankami, 

pieczywo razowe. Kotlet 

rybny, ziemniaki, surówka z 

kiszonej kapusty, kompot 

jagodowy. 

Alergeny:1,3,4,7,9,11 

Szpinakowa z jajkiem, 

pieczywo razowe. Kotlet 

mielony, ziemniaki, fasolka 

szparagowa , kompot 

malinowy. 

Alergeny:1,3,7,9 

Barszcz czerwony, pieczywo 

razowe. Kluski śląskie, 

surówka z białej kapusty, 

kompot z jabłek, serek ziarnisty 

Alergeny:1,7,9 

Zupa ziemniaczana, pieczywo 

razowe. Gulasz z szynki, kasza 

gryczana, surówka 

wielowarzywna, herbata z 

mięty i miodu. 

Alergeny:1,7,9,15 

Zupa kalafiorowa, pieczywo 

razowe. Filet z kurczaka 

zapiekany z serem, ryż 

paraboliczny, surówka z 

kapusty pekińskiej, kompot 

truskawkowy.Alergeny:1,7,9 

Zupa rybna , pieczywo razowe. 

Serniczki z jogurtem 

naturalnym, kisiel owocowy, 

banan. 

Alergeny:1,3,4,7,9 

Zupa grochowa, pieczywo 

razowe. Pieczony filet z 

indyka, kasza bulgur, sałata 

lodowa z selerem naciowym i 

sosem vinegret, napar z cytryny 

i pomarańczy.Alergeny:1,9,15 

Zupa neapolitańska, pieczywo 

razowe. Sznycel panierowany z 

kurczaka, ziemniaki, surówka z 

czerwonej kapusty, herbata z 

hibiskusa. 

Alergeny:1,3,7,9,15 

 

 

 

Zupa jarzynowa, pieczywo 

razowe. Kotlet pożarski, 

ziemniaki, sałatka z 

buraczków, herbata z mięty i 

miodu. 

Alergeny:1,3,7,9,15 

Zupa koperkowa, pieczywo 

razowe. Gulasz z wołowiny, 

kasza jęczmienna, ogórek 

kiszony, woda mineralna. 

Alergeny:1,7,9 

Zupa rybna ,pieczywo 

razowe. Makaron z serem i 

truskawkami, herbata z 

dzikiej róży, jabłko. 

Alergeny:1,3,4,7,9,15 

Barszcz biały z jajkiem i 

kiełbasą, pieczywo razowe. 

Makaron z sosem bolońskim, 

herbata z cytryną i miodem. 

Alergeny:1,3,7,9,10,15 

    


