
KWIECIEŃ 2020 
 

 

  01-04-2020. ŚRODA 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa pomidorowa z makaronem  
Filet z kurczaka w sosie 
potrawkowym  
Makaron penne  
Surówka z marchewki  
Soczek 

02-04-2020. CZWARTEK 
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Kapuśniak z ziemniakami  
Stek wieprzowy z cebulką  
Ziemniak  
Surówka meksykańska  
 

03-04-2020. PIĄTEK 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy, ryby 
Zupa szczawiowa z ziemniakami  
Dorsz panierowany  
Ziemniaki puree  
Surówka z kiszonej kapusty 
 

04-04-2020. SOBOTA 
ALERGENY: mleko i 
pochodne, jaja, seler, gluten, 
orzechy 
Zupa pieczarkowa z 
makaronem  
Farfalle carbonara  
Surówka  
Jabłko 

05-04-2020. NIEDZIELA 
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa zacierkowa  
Pieczeń z karkówki w sosie 
własnym  
Kopytka  
Fasolka szparagowa  
Wafelek czekoladowy 

06-04-2020.PONIEDZIAŁEK 
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa grzybowa  
Gulasz drobiowy  
Kasz jęczmienna  
Bukiet warzyw 

07-04-2020. WTOREK 
 ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa węgierska  
Bigos   
Pieczywo  
Banan 
 

08-04-2020. ŚRODA 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa ogórkowa z ziemniakami  
Kotlet mielony  
Ziemniak  
Surówka z buraka  
 

09-04-2020. CZWARTEK 
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa fasolowa  
Kurczak curry  
Ryż  
Marchew z groszkiem  
Batonik 

10-04-2020. PIĄTEK  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy, ryby 
Zupa – barszcz ukraiński   
Dorsz panierowany zapiekany z 
brokułami i serem  
Ziemniak  
Wafelek 

11-04-2020. SOBOTA 
ALERGENY: mleko i 
pochodne, jaja, seler, gluten, 
orzechy 
Zupa jarzynowa  
Leczo warzywne  
Biały ryż  
Surówka z marchewki  

12-04-2020. NIEDZIELA  
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Żurek z ziemniakami i wędzonką  
Pieczona biała kiełbasa w sosie 
chrzanowym  
Puree ziemniaczane  
Surówka z czerwonej kapusty 

13-04-2020. PONIEDZIAŁEK 
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa gulaszowa 
Pierogi z mięsem z okrasą  
Surówka Colesław  
Zajączek w czekoladzie 
 

14-04-2020. WTOREK 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa ogórkowa  
Golonka „po piracku”  
Puree ziemniaczane  
Kiszony ogórek 

15-04-2020. ŚRODA  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa grzybowa z makaronem  
Gulasz drobiowy  
Kasza jęczmienna  
Bukiet warzyw  
Soczek 
 

16-04-2020. CZWARTEK  
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa grochowa  
Kotlet schabowy 
Ziemniak  
Kapusta zasmażana  
 

17-04-2020. PIĄTEK  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy, ryby 
Zupa słowiańska 
Morszczuk panierowany, sos 
pomidorowy  
 

18-04-2020. SOBOTA 
ALERGENY: mleko i 
pochodne, jaja, seler, gluten, 
orzechy 
Czerwony barszcz z 
makaronem 
Kurczak po myśliwsku  
Kluski śląskie  
Brokuł 

19-04-2020. NIEDZIELA  
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa Pejzanka  
Penne z sosem Bolognese  
Surówka z białej kapusty  
Jabłko 
 

20-04-2020. PONIEDZIAŁEK  
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa orientalna  
Stek drobiowy z cebulką i papryką   
Ziemniak  
Marchew juniorka 
 

21-04-2020. WTOREK 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa słowiańska  
Kiełbasa po wiejsku 800g  
Pieczywo 
 

22-04-2020. ŚRODA 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa marokańska 
Leczo z kiełbasą 
Ryż  

Surówka z buraka  
 

23-04-2020. CZWARTEK  
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa krupnik  
Kluski ziemniaczane + skwarki z 
twarogiem 
Surówka z czerwonej kapusty  
Banan 
 

24-04-2020. PIĄTEK  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy, ryby 
Zupa koperkowa  
Kotlet rybny   
Ziemniak  
Surówka z kiszonej kapusty  
Batonik 
 

25-04-2020. SOBOTA 
ALERGENY: mleko i 
pochodne, jaja, seler, gluten, 
orzechy 
Zupa grzybowa  
Schab po seczuańsku 
Ziemniak  
Kapusta zasmażana 
Soczek 

26-04-2020. NIEDZIELA 
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa z soczewicy  
Kotlet pożarski  
Ziemniak  
Marchew z groszkiem  
 

27-04-2020. PONIEDZIAŁEK  
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa biały barszcz z makaronem  
Chińszczyzna  
Ryż curry  
Surówka meksykańska  
Wafelek  

28-04-2020. WTOREK 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa Minestrone z kapustą pekinką  
Pierogi z kapustą i grzybami  
Surówka  z białej kapusty 
Jabłko 
 

29-04-2020. ŚRODA 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, 
seler, gluten, orzechy 
Zupa grochowa  
Schab pieczony w sosie paprykowym  
Ziemniak  
Fasolka szparagowa  
Mandarynka 

30-04-2020. CZWARTEK  
ALERGENY: mleko i pochodne, 
jaja, seler, gluten, orzechy 
Zupa z fasolki szparagowej  
Tortilla z kurczakiem  
Dip czosnkowy  
Surówka  z marchewki  
 

   

       
 


