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Zupa mleczna z płatkami ryżowymi. 
mleko, płatki ryżowe 

Chleb pszenno-żytni z masłem, 
wędliną  i ogórkiem kiszonym. 

pieczywo pszenno-żytnie*, masło (z mleka), 
wędlina krakowska*, warzywo, 

Owoc Makaron w sosie bolonez. 
Fasolka szparagowa gotowana na parze. 

Kompot. 
makaron pszenny, łopatka wieprzowa, cebula, mąka 
pszenna, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy,  
fasolka szparagowa, przyprawy, owoce na kompot, 

Zupa koperkowa z ziemniakami. 
uda z kurczaka, marchew, seler, pietruszka, por, 

zielona pietruszka, ziemniaki, koper,  przyprawy 
 

Kisiel truskawkowy z kleksem 
jogurtowym. 
Herbatniki. 

truskawka, mąka ziemniaczana, cukier, 
jogurt naturalny(z mleka),  

herbatniki * (mąka pszenna, serwatka w 
proszku (z mleka), lecytyna sojowa, jajka,) 
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Kakao. 
kakao, mleko 

Chleb pszenno-żytni z masłem, 
z serkiem wiejskim i rzodkiewką. 

Rumianek. 
pieczywo pszenno-żytnie*, masło(z mleka), 
serek wiejski *(z mleka) warzywa, herbata 

Owoc Bitka drobiowa. 
Kasza gryczana z koperkiem. 

Surówka Colesław. 
Kompot. 

filet z kurczaka, cebula, mąka pszenna, kasza gryczana, 
koper, kapusta biała, marchew, jabłko, jogurt naturalny 

(z mleka),  olej rzepakowy, przyprawy, owoce na kompot,  

Zupa barszcz czerwony z 
ziemniakami. 

udziec z indyka, marchew, seler, pietruszka, por, 
zielona pietruszka, ziemniaki, zakwas z buraków*, 

buraki, przyprawy 
  

Kasza jaglana z prażonym 
jabłkiem 

Biszkopty. 
kasza jaglana, jabłka, mleko,  

biszkopty* (mąka pszenna, jajka,) 
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Zupa mleczna z płatkami jęczmiennymi. 
mleko, płatki jęczmienne. 

Chleb pszenno-żytni z masłem, 
pieczenią rzymską  (wyrób własny), i 

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

udziec z indyka, cebula, jajka, mąka pszenna, przyprawy, 
warzywo, herbata. 

Owoc Kotlet jajeczny. 
Ziemniaki z koperkiem. 

Bukiet warzyw. 
Kompot. 

jajka, mąka pszenna, ziemniaki, koper, kalafior, brokuł, 
marchew, przyprawy,  owoce na kompot,  

Zupa pomidorowa z ryżem. 
udziec z indyka,  marchewka, seler, pietruszka, 

por, zielona pietruszka, ryż biały, 
 koncentrat pomidorowy, przyprawy 

Sałatka owocowa. 
Ciasteczko fit. 

banany, gruszki, brzoskwinie*, ciasteczko 
fit*(mąka pszenna, płatki owsiane) 
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Kawa mleczna. 
mleko, kawa zbożowa (żyto-jęczmień). 

Chleb pszenno-żytni z masłem, 
serem żółtym  i pomidorem 

pieczywo pszenno-żytnie*, masło(z mleka), 
ser żółty (z mleka), warzywa,  

  

Owoc Sznycel z indyka w sosie z warzywami. 
Kasza jęczmienna.  

Surówka z marchewki i jabłka. 
Kompot. 

filet z indyka, cebula, mąka pszenna, marchewka, seler, 
pietruszka, por, kasza jęczmienna, marchew, jabłka, 

przyprawy, olej rzepakowy,  owoce na kompot 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 
udziec z indyka, uda z kurczaka, seler, pietruszka, 
por, zielona pietruszka, ziemniaki, ogórki kiszone, 

przyprawy 

Rogal z masłem. 
Ciepłe mleko. 

rogal pszenny*, masło (z mleka),  mleko) 
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     Zupa mleczna z płatkami żytnimi. 
mleko, płatki żytnie,  

Chleb pszenno-żytni z masłem, 
parówką z szynki i ogórkiem świeżym. 

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

parówka z szynki*,  warzywa,  herbata 

owoc Panierowana polędwica z dorsza. 
Ziemniaki z koperkiem. 

 Surówka z kapusty kiszonej. 
Kompot. 

polędwica z dorsza, mąka pszenna, jajka, ziemniaki, 
koper, kapusta kiszona, marchew, olej rzepakowy,  

przyprawy, owoce na kompot 

Zupa rosół z makaronem. 
udziec z indyka, uda z kurczaka, wołowina, seler 

pietruszka, por, zielona pietruszka, 
 makaron pszenny, przyprawy 

 

Jogurt  z owocami. 
Chrupka kukurydziana. 

jogurt grecki (z mleka),  pulpa z mango* 
chrupka kukurydziana* 

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


