
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
15.10.2018 
Poniedziałek 

Zupa ogórkowa na wywarze mięsno warzywnym, składniki( koście wieprzowe 

ogórki kiszone ,śmietana 18%  seler, pietruszka, marchew w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy) 
makaron z mięsem sosem pomidorowym składniki(makaron, mięso wieprzowe z 

łopatki81,47%, koncentrat pomidorowy30%pulpa pomidorowa, mąka do zagęszczenia ,sól, 

przyprawy)jogurt owocowy 
 

16.10.2018 
Wtorek 

Zupa neapolitańska na wywarze mięsno warzywnym składniki( koście wieprzowe, 

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

przyprawy)kotlet mielony składniki (mięso z łopatki wieprzowej85%, bułka tarta, jaja, sól, 

przyprawy, olej,) ziemniaki, mizeria z ogórka ze śmietaną( ogórki 85%, cebula, 

śmietana) 
17.10.12018 
Środa 

Zupa pieczarkowa na  wywarze mięsno  warzywnym ,składniki( koście wieprzowe, 

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

przyprawy) schab  w sosie, składniki(schab wieprzowy b/k85%, mąka, sól, przyprawy, 

olej)kasza orkiszowa  składniki(ziarna pszenicy orkisz70%, makaron z pszenicy 

durum20%,)sałatka z pomidora z cebulką, soczek 
  

18.10.2018 
Czwartek 

Rosół z makaronem  na wywarze drobiowym składniki(porcje rosołowe, natka 

pietruszki, makaron, seler, pietruszka, marchewka w zmiennych proporcjach, pieprz ziołowy i 

naturalny, przyprawy, sól , )podudzie z kurczaka pieczone, ziemniaki,  marchewka 
ze słonecznikiem ze śmietaną składniki( marchewka95%, słonecznik, śmietana 

,sól)herbata z cytryną                                                                                                
 

19.10.2018 
Piątek 
 
 
 
 
 

Zupa z fasolki szparagowej, na wywarze mięsno warzywnym składniki(kości 

wieprzowe, marchew ,fasolka szparagowa mrożona ,śmietana18%, seler, pietruszka  w zmiennych 

proporcjach, pieprz ziołowy, sól, przyprawy)kotlet z ryby składniki( filet z miruny 82%, bułka 

tarta, jaja, sól, przyprawy, olej)ziemniaki, sur z białej kapusty składniki ( kapusta biała, 

marchew przyprawy, majonez)jabłko 
 

  

22.10.2018 
Poniedziałek 

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

kalafior mrożony, seler, pietruszka, marchewka w  zmiennych proporcjach ,sól, pieprz ziołowy i 

naturalny, przyprawy )makaron z kiełbasą i pieczarką składniki(kiełbasa firmowa 

64%składniki(mięso wieprzowe 84%, tłuszcz wieprzowy, woda sól, przyprawy, regulator kwasowości, 

substancje konserwujące)makaron, sól, przyprawy)soczek 

23.10.2018 
Wtorek 

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

,cieciorka, seler, pietruszka w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy, natka pietruszki)rumsztyk z 
cebulką składniki(mięso z łopatki wieprzowej85%. mąkla, jaja, sól, przyprawy)ziemniaki, 
ogórek kiszony 
 

24.10.2018 
Środa 

Zupa grzybowa na wywarze mięsno warzywnym składniki (koście wieprzowe, 

podgrzybek mrożony, śmietana, pietruszka seler, marchew, w zmiennych proporcjach sól, 

przyprawy,)kotlet panierowany składniki(schab wieprzowy b/k,84,6%m bułka tarta sól, 

przyprawy, olej ,jaja ziemniaki , kalarepa z marchewką ze śmietaną ,mleko 
smakowe 
 

25.10.2018 
Czwartek 

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

soczewica czerwona, seler, pietruszka, marchew, w zmiennych proporcjach sól, przyprawy)risotto 

składniki(filet z piersi kurczaka86%, seler, marchewka, pietruszka  w zmiennych proporcjach, 

papryka, sól, przyprawy)ryż paraboliczny, gruszka  



  *Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie 

 

 

26.10.2018 
 Piątek 

Zupa pomidorowa z ryżem na wywarze mięsno warzywnym,(składniki: koście 

wieprzowe, ryż biały, koncentrat pomidorowy 30%, śmietana seler, pietruszka, marchewka w 

zmiennych proporcjach sól, pieprz ziołowy i naturalny  przyprawy)filet zapiekany z serem 
składniki(filety rybne44%, ser1,7%, mąka, sól, skrobia, przyprawy) ziemniaki, sur. 
wielowarzywna składniki(kapusta biała50%, ogórek świeży, pomidor, papryka, ocet jabłkowy, 

sól, przyprawy) herbata z cytryną 
 


