
data

zupa mleczna 220g zupa barszcz ukraiński z ziemniakami 350g
drożdzówka z 

makiem/ mleko

masło 5g
krokiety z mięsem, z kapustą, 

pieczarkami (do wyboru)
2szt.

polędwica 20g marchew tarta/ 150g
mix warzyw 20g surówka szwedzka 150g

herbata z cytryną 200ml kompot owocowy 250ml

Alergerny

pieczywo mieszane 30g rosół z makaronem 350g petitki 

parówki gotowane ziemniaki 150g soczek owocowy
masło 5g kurczak pieczony

papryka 20g sałatka mix z sosem jogurtowym 150g
sałata jabłko

herbata owocowa/ kawa Inka 
na mleku

200ml kompot owocowy 250ml

( na dokładkę: wędlina, miód, 
mix warzyw)

Alergerny
pasta z soczewicy z suszonymi 

pomidorami
20g

zupa kapuśniak góralski z kiełbaską i 
ziemniakami

350g jabłko + gruszka

kajzerka 1szt. kasza jęczmienna 150g

marchewka do chrupania 20g schab środkowy w sosie pomidorowym 90g

herbata z imbirem 250ml brokuły gotowane/ 150g
na dokładkę: wędlina, dżem 
niskosłodzony, mix warzyw

20g surówka Colesław 150g

kompot owocowy 250ml
Alergerny

schab pieczony (wyrób własny) 20g
zupa z fasolki szparagowej z 

zmieniakami
350g

biszkopt z cukrem 
pudrem (wyrób 

własny)
100g

pieczywo mieszane 30g ryż 150g
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masło 5g
pierś z kurczaka w sosie słodko-

kwaśnym
ogórek kiszony 20g surówka babuni/ 150g

roszpunka ogórek kiszony 150g
herbata z cytryną/ kakao 200ml kompot owocowy 250ml

na dokładkę: ser żółty, mix 
warzyw

Alergerny

bułka paryska 30g
zupa krupnik z koperkiem bez 

ziemniaków
350g kisiel owocowy 100g

masło 5g ziemniaki 150g
jajecznica ze szczypiorkiem medaliony rybne 90g

pomidorki koktajlowe surówka z kapusty kiszonej/ 150g
sałata herbata z cytryną 250ml

herbata z cytryną 200ml
na dokładkę: wędlina, mix 

warzyw
Alergerny

PIĄTEK 
06.03.2020 

CZWARTEK 
05.03.2020 



data

zupa mleczna 220g
zupa jarzynowa ziemniakami i 

koperkiem
350g

jogurt pitny + chrupki 
kukurydziane

chałka z nutellą pierogi z serem i polewą jogurtową 375g
śliwki suszone/ morele 

suszone
pomarańcz/ 150g

mało 5g sałatka owocowa 150g
herbata z cytryną 200ml kompot owocowy 250ml

Alergerny

szyneczka drobiowa 20g zupa ogórkowa z ziemniakami 350g
mix owoców + krążki 

waflowe

pieczywo mieszane 30g kasza pęczak 150g
masło 5g strogonow 

mix warzyw ( sałata, ogórek, 
papryka)

20g surówka koperkowa/ 150g

herbata/ kawa Inka na mleku 200ml sałata z oliwą z oliwek 150g

na dokładkę: ser żółty, miód, 
mix warzyw

kompot owocowy 250ml

Alergerny
pieczywo mieszane 1szt. zupa fasolowa z ziemniakami 350g ciasto z jabłkami 100g

masło 40g purre z masełkiem i śmietaną 150g
twarożek z żurowiną 5g schab tradycyjny 90g

jabłko + kiwi 20g buraczki na ciepło/ 150g
herbata 200ml surówka wiosenna 150g

na dokładkę: wędlina, mix 
warzyw

kompot owocowy 250ml

Alergerny

zapiekanki zupa pieczarkowa z ziemniakami 350g
serek waniliowy + 

biszkopty
100g

ogórek 20g spaghetti bolognese
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herbata / kakao 200ml ogórek kiszony 150g
na dokładkę: wędlina, ser, mix 

warzyw
kompot owocowy 250ml

Alergerny

pieczywo mieszane 30g zupa pomidorowa z makaronem 350g
baton zbożowy + 
mleko kakaowe

ser żółty 20g ziemniaki 150g
masło 5g paluszki rybne 90g
kiełki surówka żydowska 150g

papryka 20g kompot owocowy 250ml
herbata owocowa 200ml

na dokładkę: dżem 
niskosłodzony

Alergerny

CZWARTEK 
12.03.2020

PIĄTEK 
13.03.2020



data

zupa mleczna 220g
zupa żurek chrzanowy z białą 

kiełbaską i ziemniakami
350g

rogal maślany z 
powidłami

1szt.

wędlina 20g
kopytka z sosem pieczeniowym 

posypane serem
masło 5g mix sałat

mix warzyw 20g kompot owocowy 250ml
herbata 200ml

Alergerny

pieczywo mieszane 30g zupa europejska z ryżem 350g
jogurt naturalny + 

banan

szyneczka 20g ziemniaki 150g
sałatka jarzynowa 20g kotlet mielony
herbata owocowa 200ml kapusta zasmażana z pomidorami 150g

na dokładkę: ser żółty, mix 
warzyw

surówka z czerownej kapusty 150g

kompot owocowy 250ml
Alergerny

kajzerka żytnia 1szt. zupa brokułowa z ziemniakami 350g
ciastka owsiane z 

żurawiną
parówki diabełki pieczone 1szt. kasza gryczana 150g

papryka, pomidor 20g indyk z warzyw w sosie śmietanowym

herbata/ kakao 200ml surówka z marchewki z jabłkiem 150g
na dokładkę: wędlina, mix 

warzyw, miód
kompot owocowy 250ml

Alergerny

pieczywo mieszane 30g zupa barszcz czerwony z ziemniakami 350g budyń

serek biały ze szczypiorkiem 40g ryż kolorowy 150g
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masło 5g
porcja mięsa drobiowego w sosie 

koperkowym
90g

mix warzyw surówka z czerownej kapusty 150g
herbata 200ml mix sałat

na dokładkę: wędlina, mix 
warzyw

kompot owocowy 250ml

Alergerny
bułka pszenna 30g zupa szczwiowa z ziemniakami 350g serek waniliowy 1szt.
pasta z makreli ziemniaki 150g

masło 5g ryba panierowana Miruna
ogórek kiszony 20g buraczki po francusku 150g

herbata 250ml surówka z kapusty kiszonej 150g
na dokładkę: ser żółty, dżem, 

mix warzyw)
kompot owocowy 250ml

Alergerny

CZWARTEK 
19.03.2020 

PIĄTEK 
20.03.2020 



data

zupa mleczna 220g zupa pazibroda z ziemniakami 350g bułeczka z owocami 1szt.

wędlina 20g naleśniki z serem i polewą jogurtową 2szt.

masło 5g marchew do chrupania/ 150g
mix warzyw 20g jabłko 1szt.

herbata z cytryną 200ml kompot owocowy 250ml

Alergerny
pieczywo mieszane 30g zupa minestrone z makaronem 350g placuszki z jabłkami 1szt.

masło 5g kasza bulgur 150g
krakowska podsuszana 20g karkówka w sosie pieczeniowym 90g

pomidor/ sałata 20g fasolka szparagowa zielona cięta/ 150g
herbata owocowa/ kakao 200ml surówka królewska 150g

na dokładkę: ser żółty, mix 
warzyw, miód

kompot owocowy 250ml

Alergerny
bułeczka żynia 1szt. zupa zacierkowa bez ziemniaków 350g serek owocowy 1szt.

sałatka z kurczaka ziemniaki 150g
herbata z cytryną 200ml gołąbki 1szt.

na dokładkę: wędlina, mix 
warzyw, dżem

ogórek kiszony

 kompot owocowy 250ml

Alergerny

pieczywo mieszane 30g zupa  grochówka z ziemniakami 350g
wafelki andruty z 

dżemem
1szt.

jajka na twardo ze 
szczypiorkiem

ryż 150g

masło 5g potrawka z kurczaka
papryka/ kiełki 20g sałata z warzyw 150g

herbata z cytryną i imbirem 200ml kompot owocowy 250ml
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na dokładkę: wędlina, mix sałat

Alergerny
pieczywo mieszane 30g zupa pomidorowa z ryżem 350g galaretka 100g

ser żółty 20g ziemniaki 150g
masło 5g klopsiki rybne 1szt.

wędlina 20g surówka szwedzka 150g
mix warzyw 20g herbata owocowa 250g

herbata 200ml
Alergerny

PIĄTEK 
27.03.2020 



data

zupa mleczna 220g zupa gulaszowa z ziemniakami 350g jagodzianka 1szt.

pasztet (wyrób własny) kluski leniwe polane masełkiem i bułką

masło 5g marchew tarta 150g

ogórek świeży 20g kompot owocowy 250ml

roszpunka
herbata 200ml

Alergerny
pieczywo mieszane 30g rosół z lanymi kluskami 350g

banan + soczek 
owocowy

masło 5g ziemniaki 150g

parówki gotowane kotlet z piersi kurczaka panierowany 90g

mix warzyw 20g fasolka szparagowa żółta/ 150g

herbata z cytryną/ kawa Inka 200ml surówka żydowska 150g
kompot owocowy 250ml

Alergerny

PONIEDZIAŁEK 
30.03.2020

WTOREK 
31.03.2020
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