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2021-05-01 sobota Zupa cygańska  

  Pulpety wieprzowe  

  Sos koperkowy 

  Kasza bulgur 

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-02 niedziela Zupa grochowa  

  Golonka pieczona z chrzanem 

  Ziemniaki gotowane  

  

Surówka z kiszonego ogórka 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
  

2021-05-03 poniedziałek Zupa słowiańska  

  Filet z kurczaka w sosie potrawkowym 

  Ziemniaki gotowane  

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-04 wtorek Barszcz biały z kiełbasą  

  Schab w sosie chrzanowym  

  Puree ziemniaczane  

  

Mix warzyw na parze  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-05 środa Zupa ziemniaczana z boczkiem  

  Kotlet schabowy  

  Ziemniaki gotowane  

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
  

2021-05-06 czwartek Zupa pomidorowa z makaronem  

  Gulasz wieprzowy  

  Kasza gryczana  

  

Surówka z ogórka kiszonego 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-07 piątek Zupa szczawiowa z ziemniakami  

  Dorsz panierowany  

  Ziemniaki gotowane  

  

Surówka z kiszonej kapusty  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten, ryby 
 
 



2021-05-08 sobota Zupa koperkowa  

  Bigos  

  Chleb  

  

Jabłko  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-09 niedziela Krupnik  

  

Makaron penne z sosem bolognaise i serem 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 

   

2021-05-10 poniedziałek Zupa jarzynowa  

  Gulasz drobiowy  

  Kasza jęczmienna  

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-11 wtorek Zupa pejzanka  

  Chilli con carne  

  Ryż  

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-12 środa Zupa zacierkowa  

  Schab pieczony ze śliwką w sosie własnym  

  Ziemniaki gotowane  

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-13 czwartek Żurek  

  Kiełbasa z cebulą  

  Musztarda 

  Ogórek kiszony  

  

Pieczywo 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-14 piątek Barszcz ukraiński  

  Dorsz w chrupiącej panierce  

  Ziemniaki gotowane  

  

Surówka z kiszonej kapusty 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten, ryby 
 

2021-05-15 sobota Zupa pieczarkowa z ziemniakami  

  Indyk peperonata  

  Ryż  

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 



 

2021-05-16 niedziela Zupa meksykańska  

  

Pierogi z mięsem i okrasą 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 

   
2021-05-17 poniedziałek Zupa orientalna   

  Kotlet mielony  

  Ziemniaki gotowane  

  

Marchewka z groszkiem  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-18 wtorek Zupa z fasolki szparagowej  

  Kurczak po chińsku  

  Ryż curry  

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-19 środa Zupa z soczewicy  

  Kotlet drobiowy panierowany  

  Puree ziemniaczane  

  

Surówka z marchwi  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-20 czwartek Zupa fasolowa 

  Pieczeń z karkówki w sosie własnym 

  Kasza gryczana 

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-21 piątek Kapuśniak  

  Miruna w panierce  

  Ziemniaki gotowane  

  

Surówka z białej kapusty  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-22 sobota Barszcz czerwony z makaronem  

  Sztuka mięsa w sosie chrzanowym  

  Ziemniaki gotowane  

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-23 niedziela Zupa jarzynowa 

  Pierogi z serem i śmietanką 

  Jabłko 

   
2021-05-24 poniedziałek Zupa gulaszowa  

  Pieczona biała kiełbasa z cebulą  



  Pieczywo- bułka kajzerka  

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-25 wtorek Zupa pomidorowa z makaronem  

  Kotlet schabowy  

  Ziemniaki gotowane  

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-26 środa Zupa grzybowa  

  Wątróbka po tyrolsku  

  Puree ziemniaczane  

  

Surówka z kiszonego ogórka  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-27 czwartek Zupa jarzynowa  

  Kurczak w sosie słodko-kwaśnym  

  Ryż  

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-28                 piątek Zupa kalafiorowa  

  Dorsz w chrupiącej panierce  

  Ziemniaki gotowane  

  

Surówka z kiszonej kapusty  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten, ryby 
 

2021-05-29 sobota Żurek  

  Fasolka po bretońsku  

  Pieczywo- bułka kajzerka  

                      

Jabłko 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

2021-05-30 niedziela Zupa koperkowa  

  Strogonof wieprzowy  

  Kasza jęczmienna  

  

Banan  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 

           2021-05-31      poniedziałek Kapuśniak  

  Kotlet hawajski  

  Puree ziemniaczane  

  Surówka z marchwi  

  

ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, 
gluten 
 



 


