
 

*Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie 

16.04.2018 
Poniedziałek 

Krupnik na wywarze mięsno warzywnym, składniki( koście wieprzowe, sól, 
pieprz ziołowy i naturalny ,seler, pietruszka, marchew, kasza jęczmienna, 
natka pietruszki, przyprawy) krokiety z mięsem, składniki(mąka, jaja, woda 
mleko, mięso wieprzowe 40%) sur. z białej kapusty soczek(3,9) 
 

17.04.2018 
Wtorek 

Zupa szczawiowa z jajkiem na wywarze mięsno warzywnym składniki( 
koście wieprzowe, sól, pieprz ziołowy i naturalna, szczaw krojony ze słoika, 
seler, pietruszka, marchew przyprawy, jajko) kotlet z ryby składniki(ryba 
miruna mrożona, bułka tarta, jajko przyprawy), ziemniaki, sur. 
wielowarzywna,( kapusta biała, seler, pietruszka, por, ogórek kiszony, 
papryka świeża, majonez) herbata z cytryną(4.6.9) 
 

  

  

  
23.04.2018 
Poniedziałek 

Zupa zacierkowa na wywarze mięsno warzywnym(składniki: koście 
wieprzowe, sól, pieprz ziołowy i naturalny, przyprawy, makron zacierka, 
natka pietruszki) fasolka po bretońsku,(składniki: fasola drobna, kiełbasa z 
szynki 40%, boczek wędzony 10%, koncentrat pomidorowy, sól ,pieprz) 
chleb ,jogurt owocowy ( ,6,7,9) 
 

24.04.2018 
Wtorek 

Zupa  jarzynowa na wywarze mięsno warzywnym (składniki: koście 
wieprzowe, sól, pieprz ziołowy i naturalny, bukiet warzyw jak :marchewka, 
kapusta biała, brokuł, seler, pietruszka, groszek zielony, natka 
pietruszki)pulpet w sosie koperkowym( łopatka wieprzowa, jaja, bułka 
tarta, mąka do panierowania do zagęszczenia, koperk), kasza gryczana, 
buraczki(1,3,7,9)herbatka z cytryną 
 

25.04.2018 
Środa 

Zupa szparagowa na wywarze mięsno warzywnym,(składniki: koście 
wieprzowe, sól, pieprz ziołowy i naturalny, fasolka szparagowa, śmietana, 
ziemniaki) filet z piersi indyka w białym sosie,(filet z piersi indyka, mąka do 
zagęszczenia, śmietana) ziemniaki, sur. czerwonej kapusty(7,9)kompot 
owocowy 
      

26.04.2018 
Czwartek 

 Zupa żurek z jajkiem na wywarze mięsno warzywnym,(składniki: koście 
wieprzowe, sól, pieprz ziołowy i naturalny, seler, pietruszka, marchewka, 
koncentrat żurku, jajko, przyprawy) sznycel z piersi kurczaka z serem 
żółtym ,( piersi kurczaka, jaja, bułka tarta i pieprz ,sól, ser żółty)ziemniaki, 
sur. z kapusty pekińskiej (3,7,9)kiwi 
 

27.04.2018 
 Piątek 

Zupa  kalafiorowa na wywarze mięsno warzywnym,(składniki: koście 
wieprzowe, sól, pieprz ziołowy i naturalny, kalafior mrożony, śmietana) 
makaron z tuńczykiem z sosem ( makron, tuńczyk w sosie własnym, mąka 
do zagęszczenia, koncentrat pomidorowy, deser(4,7,9)kompot owocowy 


