
   

 

*Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
18.03.019 
Poniedziałek 

Kapuśniak na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście wieprzowe ,kapusta 

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

przypraw)spaghetti składniki(mięso z łopatki wieprzowej 67%, koncentrat pomidorowy 30%, 

makaron, sól, przyprawy, mąka)jogurt owocowy 
19.03.2019 
Wtorek 

Zupa  neapolitańska na  wywarze mięsno warzywnym składniki( koście 

wieprzowe, kapusta biała koncentrat pomidorowy 30%, ser żółty seler, pietruszka cebula, marchew w 

zmiennych proporcjach, sól, przyprawy)kotlet schabowy drobiowy, składniki(filet z piersi 

indyka 85%, bułka tarta, jaja, sól przyprawy)ziemniaki, kalarepa z marchewką ze 
śmietaną 

20.03.2018 
Środa 

Zupa jarzynowa  składniki(koście wieprzowe, bukiet warzyw, śmietana, seler, pietruszka, 

marchew, cebula, ziemniaki w zmiennych proporcjach, sól, przyprawy) gulasz grecki, składniki( 

karkówka wieprzowa60%, kiełbasa 30%, ogórek konserwowy, mąka, papryka)ziemniaki, 
ogórek kiszony 

21.03.2019 
Czwartek 

 Zupa brokułowa na wywarze mięsno warzywnym składniki( koście wieprzowe, 

brokuły  mrożone śmietana18%, marchew, seler, pietruszka w zmiennych proporcjach, sól, 

przyprawy)klopsik w sosie składniki( mięso wieprzowe z łopatki85%, bułka tarta, jaja, olej sól, 

przyprawy), kasza gryczana, buraczki 
 

22.03.2019 

Piątek 
 

Zupa żurek z jajkiem na wywarze mięsno warzywnym składniki(koście 

wieprzowe, koncentrat żurku, śmietana18%, seler, pietruszka, marchew w zmiennych proporcjach, 

sól, przyprawy)kostka z ryby pieczona składniki(filet z mintaja70%, panier sypki, jaja, mąka 

sól, skrobia, przyprawy) ziemniaki, ,sur. z białej kapusty , jabłko 

 
25.03.2019 
Poniedziałek 

Barszcz ukraiński na wywarze mięsno warzywnym(składniki: koście wieprzowe, 

kapusta buraczki, smietana18% seler, pietruszka, marchewka w  zmiennych proporcjach ,sól, pieprz 

ziołowy i naturalny, przyprawy )pyzy z mięsem z zasmażką z cebulki składniki(mięso 

wieprzowe 7,65płatki ziemniaczane ,woda, grysik ziemniaczany, tłuszcz wieprzowy 3,2%skórki 

wieprzowe2%bułka tarta)sur z kiszonej kapusty 

26.03.2019 
Wtorek 

Zupa zacierkowa wywarze mięsno warzywnym składniki (koście wieprzowe, 

zacierka , natka pietruszka ,%pietruszka seler, marchew, w zmiennych proporcjach sól, 

przyprawy,)schab w sosie składniki(schab wieprzowy80%, mąka, olej sól, przyprawy)pęczak 
sur. z czerwonej kapusty, kompot 

 
27.03.2019 
Środa 

Zupa kalafiorowa na wywarze mięsno warzywnym składniki (koście wieprzowe, 

kalafior mrożony, smietana18%seler, marchew, cebula pietruszka w zmiennych  proporcjach sól, 

przyprawy,)sznycel z piersi kurczaka składniki) filet z piersi kurczakaj80%, bułka  tarta, jaja, 

sól, przyprawy)ziemniaki, sur z sałaty lodowej 
 

28.03.2019 
Czwartek 

Rosół drobiowy z zieleniną na wywarze mięsno warzywnym składniki (porcje 

rosołowe, natka pietruszki, makaron  seler, pietruszka cebula marchew w zmiennych proporcjach)  
podudzie z kurczaka pieczone, ryż paraboliczny, marchewka z groszkiem 

29.03.2019 
 Piątek 

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

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

filet z miruny, ziemniaki, sur. wielowarzywna składniki( kapusta biała, seler, 

pietruszka, cebula, marchew, papryka, kukurydza, majonez) 

 


