
 
 
 
 
 
 

 

   

 

*Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
14.10.019 
Poniedziałek 

Obiadu nie będzie 

15.10.2019 
Wtorek 

Barszcz czerwony na  wywarze mięsno warzywnym składniki( koście 

wieprzowe, buraczki, śmietana 18%,  seler, pietruszka cebula, marchew w zmiennych 

proporcjach, sól, przyprawy)pyzy z mięsem składniki(mięso wieprzowe7,6%, skórki 

wieprzowe2%, buła tarta mąka pszenna, grysik ziemniaczany, płatki ziemniaczane, sól)sur. z 
kiszonej kapusty , deser jabłkowy 

16.10.2018 
Środa 

Zupa neapolitańska składniki(koście wieprzowe, kapusta biała, koncentrat pomidorowy 

30%, ser żółty ziemniaki,   seler, pietruszka, marchew, cebula, ziemniaki w zmiennych 

proporcjach, sól, przyprawy)kotlet panierowany z indyka, ziemniaki, sur. z 
czerwonej kapusty 

17.10.2019 
Czwartek 

Rosół drobiowy na wywarze mięsno warzywnym składniki(porcje rosołowe 

makaron,  marchew, seler, pietruszka w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy) podudzie z 
kurczaka pieczone, ryż z warzywami, marchewka ze słonecznikiem ze 
śmietaną 
 

18.10.2019 

Piątek 
 

Zupa pomidorowa z ryżem na wywarze mięsno warzywnym składniki( 

koście wieprzowe, brokuły koncentrat pomidorowy30%  śmietana,18%, ziemniaki, marchewka, 

seler, pietruszka cebula w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)kotlet z ryby, 
ziemniaki, sur. z białej kapusty deser 

21.10.2019 
Poniedziałek 

Zupa  soczewica na wywarze mięsno warzywnym(składniki: koście wieprzowe,  

soczewica ,ziemniaki,  , seler, pietruszka, marchewka, ziemniaki  w  zmiennych proporcjach ,sól, 

pieprz ziołowy i naturalny, przyprawy )naleśniki z serem ze śmietaną składniki(mąka 

pszenna, twaróg40%, mleko, cukier, jaja ,sól, śmietana18%)jabłko 

22.10.2019 
Wtorek 

Zupa pieczarkowa  z makaronem na wywarze mięsno warzywnym 
składniki(koście wieprzowe, pieczarki, śmietana18%, ziemniaki, seler, pietruszka cebula, 

marchewka w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)sznycel z piersi kurczaka 
składniki(filet z piersi kurczaka 80%, buła tarta, jaja, sól, przyprawy)ziemniaki, sur. z 
białej kapusty 

23.10.2019 
Środa 

Zupa zacierkowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe, 

zacierka  ziemniaki, seler, pietruszka, marchew, cebula w zmiennych proporcjach, sól, 

przyprawy)klopsik w sosie, składniki( mięso wieprzowe 80%, bułka tarta, jaja ,mąka 

pszenna sól, przyprawy)pęczak, buraczki soczek 
24.10.2019 
Czwartek 

Zupa szczawiowa na wywarze mięsno warzywnym, składniki( koście 

wieprzowe, szczaw konserwowy, śmietana18% ziemniaki  seler, pietruszka, marchew, cebula, w 

zmiennych proporcjach ,sól, przyprawy)schab  w sosie, składniki( schab wieprzowy80%, 

mąka, sól, przyprawy)  kasza jaglana, sur. z kapusty pekińskiej 
25.10.2019 
Piątek 

Zupa żurek z jajkiem na wywarze mięsno warzywnym składniki( koście 

wieprzowe, koncentrat żurku, śmietana18%, seler, pietruszka, marchew, cebula w zmiennych 

proporcjach, sól, przyprawy)filet z dorsza , ziemniaki, sur, wielowarzywna 
składniki( kapusta biała, seler, pietruszka ogórki kiszone, cebula, majonez sól, przyprawy) 


