
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
10.12.2018 
Poniedziałek 

Zupa zacierkowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe, 

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

przyprawy)pyzy z mięsem składniki(woda, grysik ziemniaczany, skrobia ziemniaczana, mięso 

wieprzowe7,6%płatki ziemniaczane, skórki wieprzowe2%cebula, bułka tarta, mąka pszenna 

sól)sur. z kiszonej kapusty, kompot 
11.12.2018 
Wtorek 

Zupa neapolitańska  na wywarze mięsno warzywnym składniki( koście wieprzowe, 

kapusta biała, ser żółty  seler, pietruszka cebula, marchew w zmiennych proporcjach, sól, 

przyprawy)bitka z karkówki w sosie, składniki(karkówka wieprzowa b/k, 85%, mąka sól, 

przyprawy) pęczak, sur. z kapusty czerwonej 
13.12.12018 
Środa 

Zupa z cieciorki na  wywarze mięsno  warzywnym ,składniki( koście wieprzowe, 

marchew, cieciorka  seler, śmietana18%pietruszka w zmiennych proporcjach sól, przyprawy) kotlet 

schabowy składniki(schab wieprzowy b/ki85%, bułka tarta, jaja, sól ,przyprawy)ziemniaki, 
por z  marchewką ze śmietaną 

12.12.2018 
Czwartek 

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

warzyw mrożony groszek konserwowy ,śmietana18% seler, pietruszka, marchew, cebula w 

zmiennych proporcjach natka pietruszki, sól, przyprawy)pulpet w sosie pomidorowym, 
składniki(mięso wieprzowe z łopatki80%, bułka tarta, jaja, mąka sól, przyprawy) kasza jaglana 
, buraczki 

14.12.2018 
Piątek 
 
 
 

Zupa pieczarkowa na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe 

pieczarka mrożona, śmietana 18%, marchew seler, pietruszka cebula w zmiennych proporcjach, sól, 

przyprawy)filet z ryby składniki(miruna mrożona85% mąka olej),) ziemniaki, sur 
wielowarzywna składniki(kapusta biała 6%olej,, marchewka, seler, pietruszka kukurydza 

majonez sól, przyprawy)kompot  
17.12.2018 
Poniedziałek 

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

soczewica czerwona, seler, pietruszka, marchewka w  zmiennych proporcjach ,sól, pieprz ziołowy i 

naturalny, przyprawy )naleśniki z serem ze śmietaną składniki(mąka mleko twaróg37%, 

sól) mandarynka 

18.12.2018 
Wtorek 

Zupa ogórkowa na wywarze mięsno warzywnym (składniki: koście wieprzowe  

ogórki kiszone, śmietana seler, pietruszka w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy ) kotlet 
pożarski  składniki( udziec z  indyka, 84,6%, jaja, bułka tarta, sól, przyprawy)ryż 
paraboliczny, marchewka ze słonecznikiem ze śmietaną 

19.12.2018 
Środa 

Zupa krupnik z zieleniną na wywarze mięsno warzywnym składniki (koście 

wieprzowe, kasza jęczmienna, pietruszka seler, marchew, w zmiennych proporcjach sól, 

przyprawy,)rumsztyk składniki(mięso wołowe 30%, mięso wieprzowe50%, mąka bułka tarta, 

jaja  sól, przyprawy)ziemniaki, ogórek kiszony 
20.12.2018 
Czwartek 

Barszcz czerwony  na wywarze mięsno warzywnym składniki (koście wieprzowe 

buraczki, śmietana18%, ,, seler, pietruszka, marchew, w zmiennych proporcjach sól, 

przyprawy)szynka pieczona  w sosie, składniki(szynka wieprzowa 65%.skórki wieprzowe, 

woda, sól ,skrobia ziemniaczana błonnik roślinny, substancje konserwujące)ziemniaki sur. z 
kapusty pekińskiej 

21.12.2018 
 Piątek 

Łazanki   śledź z cebulką w oleju składniki( śledź marynowany, cebula, olej), ziemniaki 
 


