
   

 

*Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
01.04.019 
Poniedziałek 

 Zupa grochowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe 

,groch połówki seler, pietruszka marchew ziemniaki cebula w zmiennych proporcjach, sól, 

przypraw)pierogi z jagodami ze śmietaną składniki(mąka pszenna, woda, jagody25%) 

02.04.2019 
Wtorek 

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

jęczmienna,  seler, pietruszka cebula, marchew w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)bigos 
składniki kapusta kiszona, mięso z łopatki wieprzowej 60%, kiełbasa z szynki 20%, koncentrat 

pomidorowy30%,sól, przyprawy) )ziemniaki, herbata z cytryną 

03.04.2018 
Środa 

Zupa szczawiowa  składniki(koście wieprzowe, szczaw konserwowy, śmietana, seler, 

pietruszka, marchew, cebula, ziemniaki w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy) kotlet 
schabowy wieprzowy, ziemniaki, sur. wielowarzywna składniki( kapusta biała, 

ogórek świeży,, cebula, papryka, sól, przyprawy) 
04.04.2019 
Czwartek 

 Żurek z jajkiem,  na wywarze mięsno warzywnym składniki( koście wieprzowe, 

koncentrat żurku jaja  śmietana18%, marchew, seler, pietruszka w zmiennych proporcjach, sól, 

przyprawy)biała kiełbasa parzona składniki(mięso wieprzowe84%, tłuszcz wieprzowy, 

woda, sól, przyprawy regulator kwasowości), ziemniaki, sur. z czerwonej kapusty 
 

05.04.2019 

Piątek 
 

Zupa z zielonego groszku  na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście 

wieprzowe, groszek konserwowy, śmietana18%, seler, pietruszka, marchew w zmiennych 

proporcjach, sól, przyprawy)kotlet z ryby, składniki( filet z miruny 80%, buła tarta, jaja) 

ziemniaki, sur. z kapusty pekińskiej, jabłko 

08.04.2019 
Poniedziałek 

Zupa fasolowa na wywarze mięsno warzywnym(składniki: koście wieprzowe, fasola 

drobna seler, pietruszka, marchewka, ziemniaki  w  zmiennych proporcjach ,sól, pieprz ziołowy i 

naturalny, przyprawy )makaron z twarogiem ze śmietaną owocami składniki(masa 

twarogowo śmietanowo jogurtowa54%, makaron)soczek 

09.04.2019 
Wtorek 

Rosół drobiowy  wywarze drobiowo warzywnym składniki (kurczaki natka 

pietruszki , pietruszka seler, marchew, w zmiennych proporcjach sól, przyprawy,)potrawka z 
kurczaka składniki(kurczaki 80%, seler, pietruszka cebula marchew, mąka)  ziemniaki sur. z 
sałaty lodowej z ogórkiem świeżym 
 

24.04.2019 
Środa 

Zupa z fasolki szparagowej  na wywarze mięsno warzywnym składniki (koście 

wieprzowe, fasolka szparagowa mrożona, smietana18%seler, marchew, cebula pietruszka, 

ziemniaki w zmiennych  proporcjach sól, przyprawy,)gałka drobiowa w sosie 
koperkowym składniki(filet z piersi kurczaka 80%, mąka, bułka tarta, 

jaja,śmietana18%)kasza jaglana buraczki 
 

25.04.2019 
Czwartek 

Barszcz czerwony na wywarze mięsno warzywnym składniki (koście wieprzowe 

buraki,  seler, pietruszka cebula marchew, ziemniaki w zmiennych proporcjach)  kiełbasa 
szynkowa w panierce, ziemniaki, sur. kolesław składniki( kapusta pekińska, 

papryka, , ogórek świeży, majonez, sos winegre) 
26.04.2019 
 Piątek 

Zupa pomidorowa makaronem Składniki(koście wieprzowe, seler, pietruszka marchew 

cebula w zmiennych proporcjach, koncentrat pomidorowy 30%, śmietana18%, sól przyprawy), 

filet zapiekany z serem składniki(filety rybne 44%, ser1,7%, mąka sól, skrobia 

przyprawy)ziemniaki, sur. z kiszonej kapusty, gruszka 


