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02.03.020 
Poniedziałek 

Zupa ogórkowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe, 

ogórki kiszone, śmietana18%seler, pietruszka cebula, marchew, ziemniaki w zmiennych 

proporcjach sól, przyprawy)spaghetti, owoc 

03.03.2020 
Wtorek 

Zupa z soczewicy na  wywarze mięsno warzywnym składniki( koście 

wieprzowe, soczewica czerwona seler, pietruszka cebula, marchew w zmiennych proporcjach, sól, 

przyprawy)sznycel z piersi kurczaka składniki(filet z piersi kurczaka, bułka tarta, jaja, sól, 

przyprawy)ziemniaki, marchewka ze słonecznikiem ze śmietaną 

04.03.2020 
Środa 

Zupa neapolitańska na wywarze mięsno warzywnym składniki(kości 

wieprzowe, kapusta biała, ser żółty, koncentrat pomidorowy30%, seler, pietruszka, marchew, 

cebula, ziemniaki w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)klopsik w sosie składniki( 

łopatka wieprzowa 80%, bułka tarta, jaja, sól, przyprawy)kasza jaglana, buraczki 

05.05.2020 
Czwartek 

Zupa jarzynowa na wywarze mięsno warzywnym składniki( kości wieprzowe, 

bukiet warzyw śmietana18%, ziemniaki, marchew, seler, pietruszka w zmiennych proporcjach, 

sól, przyprawy)schab w sosie, ziemniaki, sur. z kapusty czerwonej 
 

06.03,2020 

Piątek 
 
 
 

Zupa pieczarkowa z makaronem na wywarze mięsno warzywnym 
składniki(koście wieprzowe pieczarka mrożona, makaron,śmietana18%, seler, pietruszka 

cebula, marchew ziemniaki w zmiennych proporcjach sól, przyprawy)filet z mintaja 
pieczony, ,składniki( filet z mintaja70%panier sypki, jaja, sól, przyprawy) ziemniaki, sur. 
z kiszonej kapusty 

09.03.2020 
Poniedziałek 

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

zacierka  , seler, pietruszka, marchewka, ziemniaki  w  zmiennych proporcjach ,sól, pieprz ziołowy 

i naturalny, przyprawy )fasolka po bretońsku składniki(kiełbasa dobra, fasola, 

koncentrat pomidorowy30%, sól, przyprawy)chleb, soczek 

10.03.2020 
Wtorek 

Barszcz czerwony na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście 

wieprzowe, buraczki,, śmietana18%,ziemniaki, seler, pietruszka cebula, marchewka w 

zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)kotlet schabowy wieprzowy, ziemniaki, 
sur z białej kapusty 

11.03.2020 
Środa 

Zupa krupnik na wywarze  warzywnym składniki(,kości wieprzowe, kasza 

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

przyprawy)bitka z karkówki w sosie ,składniki( karkówka, mąka, sól, ,przyprawy) 
kasza kuskus, ogórek konserwowy 

12.03.2020 
Czwartek 

Rosół drobiowy z zieleniną  na wywarze mięsno warzywnym, 
składniki(porcje rosołowe makaron, natka pietruszki ziemniaki  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 

13.03,2020 
Piątek 

Zupa pomidorowa z ryżem,  na wywarze mięsno warzywnym składniki( 

kości wieprzowe, koncentrat pomidorowy30% ryż,  śmietana18%, ziemniaki, seler, pietruszka 

marchew, cebula w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)filet z miruny ,ziemniaki, 
sur. wielowarzywna, owoc 


