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Zupa mleczna z płatkami owsianymi 
mleko, płatki owsiane 

Chleb pszenno-żytni z masłem 
 i serkiem śmietankowym, ogórek świeży  

  Herbata owocowa 
Pieczywo pszenno-żytnie*,  masło(z mleka),  

serek śmietankowy (z mleka), ogórek świeży,  herbata 

Owoc Potrawka  z indyka z warzywami. 
Kasza kuskus. 

Kalafior gotowany. 
sok owocowy 

marchew, seler, cukinia, mięso z udźca indyka,  
 masło (z mleka), jogurt naturalny (z mleka), mąka 

pszenna, kasza kuskus (pszenica),  kalafior, przyprawy, 
sok 100% 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 
mięso z kurczaka, marchew, seler, pietruszka, por, 

zielona pietruszka, ogórki kiszone, ziemniaki, 
przyprawy 

 

Jogurt owocowy 
Biszkopty 

jogurt naturalny (z mleka), owoce, 
biszkopty* (mąka pszenna, jajka) 
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Kakao 
mleko, kakao 

Chleb pszenno-żytni z masłem, 
Jajecznica, papryka, herbata miętowa 

Pieczywo pszenno-żytnie*,  masło ( z mleka),  
jajko, olej,  papryka,  herbata miętowa 

Owoc Kotlet mielony  
Ziemniaki z koperkiem 

Surówka z buraczków i jabłka  
Kompot 

mięso z kurczaka, mąka pszenna, jajka, cebula, 
ziemniaki, koper,  Rama tłuszcz do pieca *, buraki, jabłka, 

przyprawy, mieszanka kompotowa 

Zupa pomidorowa z ryżem 
mięso z indyka, marchew, seler, pietruszka, por, 

zielona pietruszka, koncentrat pomidorowy, 
 ryż biały, przyprawy 

Kasza jaglana z prażonym 
jabłkiem 

kasza jaglana, mleko, jabłko 
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Zupa z płatkami kukurydzianymi 
mleko, płatki kukurydziane 

Chleb pszenno-żytni z masłem 
Schab duszony (wyrób własny),  pomidor  

Lemoniada 
pieczywo pszenno -żytnie*, masło (z mleka),  

schab wieprzowy, przyprawy,   warzywa, owoce, imbir 

Owoc Pulpeciki z pstrąga w sosie greckim  
ziemniaki  

sałata lodowa z pomidorem 
kompot 

filet z pstrąga, maka pszenna, jajka, marchew, seler, 
pietruszka,  cebula, koncentrat pomidorowy,  

przyprawy, ziemniaki, sałata lodowa, pomidor,  
owoce na kompot 

Zupa krem z białych warzyw 
mięso z kurczaka,  marchew, seler, pietruszka, 

por, zielona pietruszka, cebula, kalafior,  koper, 

ziemniaki,  przyprawy 

 

Bułka pszenna z masłem  
i żółtym serem  

herbata 
bułka pszenna* masło (z mleka) 

żółty ser (z mleka), herbata 
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Zupa mleczna z płatkami jaglanymi 
mleko, płatki jaglane 

Chleb pszenno-żytni z masłem 
i serek wiejski, rzodkiewka 

pieczywo pszenno-żytnie*, masło (z mleka), 
serek wiejski (z mleka), rzodkiewka, 

Owoc Gołąbki na niby w sosie pomidorowym . 
Kasza bulgur 

Fasolka szparagowa. 
Kompot. 

łopatka wieprzowa, cebula,  jajka, mąka pszenna,  
masło (z mleka), jogurt naturalny (z mleka), 

 koncentrat pomidorowy,  kapusta,  
kasza bulgur, (pszenica), fasolka szparagowa,  

owoce na kompot, olej, przyprawy 

Zupa ziemniaczana na rosole 
 mięso z kurczaka, marchew, seler, pietruszka, 

por, zielona pietruszka, ziemniaki, cebula, 
przyprawy  

 
 

Kasza kukurydziana  
z musem owocowym 

kasza kukurydziana, mleko, jagoda, cukier  
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Zupa mleczna z płatkami żytnimi 
mleko, płatki żytnie 

Chleb pszenno-żytni z masłem 
z  wędliną drobiową, ogórek kiszony 

  herbata owocowa 
pieczywo pszenno-żytnie*, masło(z mleka), 
wędlina drobiowa*  ogórek kiszony,  herbata 

Owoc Ryż z  duszonym jabłkami i cynamonem 
i jogurtem naturalnym  

Kompot 
ryż, mleko,  jabłko, jogurt naturalny (z mleka) 

przyprawy, mieszanka kompotowa 

Zupa z soczewicy  z ziemniakami 
mięso indycze, marchew, seler, pietruszka, por, 

zielona pietruszka, ziemniaki,  
soczewica czerwona, przyprawy  

Budyń czekoladowy  
z sosem owocowym 

mleko, mąka ziemniaczana, kakao, 
cukier,  truskawka 

Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w jadłospisie ,  *skład dostępny u intendentki 
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