
 
 
 
 
 
 

 

   

 

*Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
16.09.019 
Poniedziałek 

 Zupa fasolowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe, 

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

przypraw)pierogi z serem ze śmietaną ,składniki(mąka pszenna, twaróg25%, woda) 
soczek 

17.09.2019 
Wtorek 

Zupa szczawiowa z jajkiem na  wywarze mięsno warzywnym składniki( 

koście wieprzowe, szczaw konserwowy, śmietana 18%,  seler, pietruszka cebula, marchew w 

zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)spaghetti składniki(mięso wieprzowe 70%, mąka, 

koncentrat pomidorowy30%, sól, przyprawy)owoc 

18.09.2018 
Środa 

Zupa neapolitańska składniki(koście wieprzowe, kapusta biała, koncentrat 

pomidorowy30%,%ziemniaki,   seler, pietruszka, marchew, cebula, ziemniaki w zmiennych 

proporcjach, sól, przyprawy)risotto składniki(filet z piersi kurczaka 80%, papryka, sól 

przyprawy)ryż paraboliczny, deser  
19.09.2019 
Czwartek 

Zupa pieczarkowa z makaronem na wywarze mięsno warzywnym 

składniki(koście wieprzowe ,pieczarki mrożone, śmietana18% makaron,  marchew, seler, 

pietruszka w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)kiełbasa szynkowa w panierce 
składniki(kiełbasa szynkowa 80%, bułka tarta, jaja, olej, sól, przyprawy)ziemniaki, sałatka 
colesław składniki( sałata lodowa, ogórek świezy, papryka, sos vinegre) 

 

20.09.2019 

Piątek 
 

Zupa pomidorowa z ryżem wywarze mięsno warzywnym składniki(koście 

wieprzowe koncentrat pomidorowy,30%, śmietana  18% ziemniaki, , seler, pietruszka, marchew 

w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)Filet z ryby zapiekany z serem, 
ziemniaki, sur. z białej kapusty, owoc 

23.09.2019 
Poniedziałek 

Zupa z soczewicy na wywarze mięsno warzywnym(składniki: koście wieprzowe,  

soczewica czerwona,,ziemniaki,  , seler, pietruszka, marchewka, ziemniaki  w  zmiennych 

proporcjach ,sól, pieprz ziołowy i naturalny, przyprawy ) Naleśniki z serem i polewą 
śmietanową ,składniki(mąka pszenna, twaróg 40%, mleko, cukier, jaja, 

sól,śmietana18%)soczek 

24.09.2019 
Wtorek 

Zupa owocowa z makaronem składniki( owoce mrożone, cukier, śmietana18%, 

makaron)bigos, ziemniaki, owoc 
25.09.2019 
Środa 

Zupa brokułowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe, 

brokuły, śmietana18% ziemniaki, seler, pietruszka, marchew, cebula w zmiennych proporcjach, 

sól, przyprawy)kotlet mielony składniki( łopatka wieprzowya bułka tarta, jaja, sól, 

przyprawy)kasza gryczana, buraczki 
26.09.2019 
Czwartek 

Rosół drobiowy z zielenina, składniki( wywar drobiowy, seler, pietruszka, marchew, 

cebula, w zmiennych proporcjach, makaron)podudzie z kurczaka gotowane, ryż 
paraboliczny, marchewka z groszkiem, kompot 

27.09.2019 
Piątek 

Zupa zacierkowa na wywarze mięsno warzywnym składniki( koście wieprzowe, 

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

przyprawy)paluszki rybne pieczone, skłądniki (filet z mintaja53%, panier sypki, woda, 

mąka pszenna, może zawierać śladowe ilości skorupiaków jaj soi gorczycy) ziemniaki, sur. 
z białej kapusty, owoc 


