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Zupa mleczna z płatkami orkiszowymi 
mleko, płatki orkiszowe 

Chleb pszenno-żytni z masłem 
Z serem żółtym i  papryką. 

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

ser żółty (z mleka), warzywo, herbata,  

Owoc Bitka wieprzowa. 
Ziemniaki z koperkiem 

Marchewka z groszkiem. 
Kompot. 

szynka wieprzowa,  cebula, mąka pszenna,  
masło (z mleka) ziemniaki, koper, olej, przyprawy, 

marchewka, groszek,  mieszanka kompotowa, 

Zupa wiedeńska z kaszą manną. 
udka z kurczaka, marchew, seler, pietruszka, por, 

zielona pietruszka, kasza manna (pszenica), 
przyprawy 

Kasza jaglana  
z jabłkiem prażonym. 
Kasza jaglana, mleko, jabłko, 
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Herbata  
herbata 

Chleb pszenno-żytni z masłem 
Parówki z szynki, ogórek kiszony, 
pieczywo pszenno-żytnie*, masło (z mleka), 

 parówki z szynki *, ogórek kiszony 

Owoc Naleśniki z twarogiem 
Kompot. 

jajka, mąka pszenna, mleko,  twaróg (z mleka) 
olej,  owoce na kompot, 

Zupa wielowarzywna z ziemniakami. 
 łopatka  wieprzowa, marchew, seler, pietruszka, 

por, zielona pietruszka, brokuł, kalafior, fasolka,   

przyprawy 

 

Sos czekoladowy 
z musem owocowym. 

mąka ziemniaczana, mleko, kakao, wiśnie, 
cukier. 
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Zupa mleczna z płatkami żytnimi 
mleko, płatki żytnie 

Chleb pszenno-żytni z masłem, 
dżemem i serkiem śmietankowym. 

 herbata owocowa 
pieczywo pszenno-żytnie*, masło (z mleka), 

dżem owocowy*, serek śmietankowy (z mleka),  
 herbata  

Owoc Gulasz z indyka. 
Kasza jęczmienna. 

Surówka z ogórka kiszonego, jabłka i pora 
z jogurtem greckim. 

Kompot. 
udziec z indyka, cebula, mąka pszenna,  przyprawy,  

kasza jęczmienna, ogórek kiszony, jabłko, por,  
jogurt naturalny, typu greckiego (z mleka),  

mieszanka kompotowa 

Zupa kapuśniaczek  z ziemniakami. 
  udziec z  indyka, marchew, seler, pietruszka, por, 

kapusta młoda,  zielona pietruszka,  
ziemniaki,  przyprawy 

 

Chałka  z masłem  
ciepłe mleko 

chałka pszenna*, masło (z mleka), mleko,  
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Kakao 
mleko, kakao 

Chleb pszenno-żytni z masłem i 
pasztetem (wyrób własny), ogórek świeży 

pieczywo pszenno-żytnie*, masło(z mleka), 
udziec z indyka , marchewka, seler, pietruszka,  

mąka pszenna,  jajka,, ogórek świeży 

Owoc Kotlet z dorsza. 
Ziemniaki z koperkiem. 

Surówka z młodej kapusty,  
marchewki i koperku. 

Kompot. 
polędwica z dorsza, cebula, jajka, mąka pszenna, 

ziemniaki, koper, kapusta młoda, marchewka, koper,  
olej, przyprawy, 

mieszanka kompotowa, Rama tłuszcz do pieca* 

Zupa ryżowa z jarzynami 
udka z kurczaka, marchew, seler, pietruszka, por, 

zielona pietruszka, ryż, przyprawy 

Jogurt owocowy  
Biszkopty 

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

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

 


