
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
29.11.2021 
Poniedziałek 

Zupa ogórkowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe, ogórki 

kiszone, śmietana18%pietruszka cebula, marchew, ziemniaki w zmiennych proporcjach sól, 

przyprawy)spaghetti składniki( łopatka wieprzowa, mąka pszenna, makaron koncentrat pomidorowy 

30% sól, przyprawy) soczek 
 

30.11.2021 
Wtorek 

Zupa jarzynowa na  wywarze mięsno warzywnym składniki( koście wieprzowe ,bukiet 

warzyw, śmietana18% zielenina,  seler, pietruszka cebula, marchew , ziemniaki w zmiennych proporcjach, 

sól, przypraw)bitka z karkówki w sosie warzywnym składniki( karkówka wieprzowa, mąka 

pszenna, seler, pietruszka marchewka cebula, por,cukinia sól przyprawy)kasza kuskus perłowy, 
buraczki 

01.12.2021 
Środa 

Zupa grochowa,na wywarze mięsno warzywnym składniki( koście wieprzowe groch 

połówki, ,seler, pietruszka, marchew, cebula, ziemniaki w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy) 
makaron z twarogiem z polewą jogurtową z brzoskwiniami  

02,12.2021 
Czwartek  

Zupa zacierkowa na  wywarze mięsno warzywnym składniki( koście 

wieprzowe,zacierka,,natka pietruszki, marchew, seler, pietruszka, ziemniaki w zmiennych proporcjach , sól, 

przyprawy )bigos, składniki( kapusta kiszona, kapusta biała, łopatka wieprzowa, kiełbasa babuni, 

koncentrat pomidorowy, sól, przyprawy) ziemniaki,owoc 

03.12,2021 
Piątek 
 
 

Zupa kalafiorowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe, kalafior , 

śmietana18% natka pietruszki, seler, pietruszka cebula, marchew, ziemniaki  w zmiennych proporcjach sól, 

przyprawy) filet z miruny w sosie greckim,składniki( seler, pietruszka cebula, marchew, 

koncentrat pomidorowy30%, sól, przyprawy) ziemniaki, soczek 

06,12,2021 
Poniedziałek 

Barszcz ukraiński na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe, 

buraczki,fasola,  śmietana18%,,seler, pietruszka cebula, marchew, ziemniaki w zmiennych proporcjach sól, 

przyprawy)makaron z kiełbasą i sosem pieczarkowym, ogórek kiszony, soczek 
 

07.12.2021 
Wtorek 

Zupa krupnik na  wywarze mięsno warzywnym składniki( koście wieprzowe, kasza 

jęczmienna, ,natka pietruszki,seler, pietruszka cebula, marchew , ziemniaki w zmiennych proporcjach, sól, 

przyprawy)gołąbki po meksykańsku, składniki( łopatka wieprzowa, ryż, kapusta biała parzona,  

koncentrat pomidorowy30%, sól, przyprawy) ziemniaki, , owoc 
 

08.12.2021 
Środa 

Rosół drobiowy z zieleniną  na wywarze mięsno warzywnym składniki(,porcje rosołowe , 

makaron,natka pietruszki,m seler, pietruszka, marchew, cebula ziemniaki ,  w zmiennych proporcjach, sól, 

przyprawy) udko z kurczaka pieczone,  ryż paraboliczny, marchewka mini z pieca, 
deser 

09.12.2021 
Czwartek 

Zupa żurek z jajkiemna wywarze mięsno warzywnym, składniki( koście wieprzowe, 

koncentrat żurku, jaja,śmietana18%natka pietruszki   seler, pietruszka, marchew, cebula, w zmiennych 

proporcjach ,sól, przyprawy)kotlet pożarski składniki( udziec z indyka, bułka tarta, jaja, sól,przyprawy) 

ziemniaki, sur. z czerwonej kapusty z jabłkiem 
 

10.12.2021 
Piątek 

Zupa pomidorowa z ryżem na wywarze mięsno warzywnym składniki( kości) wieprzowe 

koncentrat pomidorowy30%, śmietana18% ryż, pietruszki natka,  seler, pietruszka marchew, cebula w 

zmiennych proporcjach, sól, przyprawy )filet z mintaja w chrupiącej panierce pieczony, 
składniki(filet z mintaja 70%, panier sypki, woda, mąka pszenna, może zawierać śladowe ilości skorupiaków  jaj 

soi, gorczycy ) ziemniaki, sur. z kiszonej kapusty, owoc 


