
 
17.09.18  PONIEDZIAŁEK 

 Barszcz ukraiński na wywarze mięsnym, zabielany śmietaną, chleb zwykły i razowy 

 Placki ziemniaczane ze śmietaną 

 Kompot owocowy 
 

Zawiera alergeny (śmietana, mąka pszenna) 
 
 
18.09.18 WTOREK 

 Zupa grysikowa, na wywarze mięsnym, natka pietruszki chleb zwykły i razowy 

 Schab pieczony, ziemniaki, surówka z selera 

 Kompot owocowy 
 
Zawiera alergeny (śmietana, kasza manna, mąka pszenna) 

 
 

19.09.18  ŚRODA  

 Kapuśniak z ziemniakami, na wywarze mięsnym, chleb zwykły i razowy 

 Makaron z kurczakiem i szpinakiem 

 Kompot owocowy 
 
Zawiera alergeny (mąka pszenna) 

 
 
20.09.18  CZWARTEK 

 Zupa koperkowa z ziemniakami, na wywarze mięsnym, zabielana śmietaną, chleb zwykły  
i razowy 

 Eskalopki, ziemniaki, surówka z pomidorów z sosem jogurtowo-ziołowym 

 Kompot owocowy 
 
Zawiera alergeny (śmietana, jaja, mąka pszenna) 

 
 
21.09.18  PIĄTEK 

 Zupa rybna z pomidorami i papryką, natka pietruszki, chleb zwykły i razowy 

 Pierogi ruskie 

 Kompot owocowy 
 
Zawiera alergeny (mąka pszenna, ryba miruna) 
 
 
 
 

 

ŻYCZYMY SMACZNEGO 



24.09.18  PONIEDZIAŁEK 

 Zupa gulaszowa z ziemniakami, natka pietruszki, chleb zwykły i razowy 

 Jajko w sosie koperkowym, ziemniaki, surówka z marchewki z jabłkiem 

 Kompot owocowy 
 
Zawiera alergeny (mąka pszenna, jajo) 

 
 
25.09.18 WTOREK 

 Zupa brokułowa z makaronem, na wywarze mięsnym, zabielana śmietaną, chleb zwykły  
i razowy  

 Kotlet mielony, ziemniaki, kapusta zasmażana 

 Herbata owocowa 
 
Zawiera alergeny (śmietana, jaja, mąka pszenna) 

 
 

26.09.18  ŚRODA  

 Krupnik z ziemniakami, na wywarze mięsnym, zabielany śmietaną, chleb zwykły i razowy 

 Fasolka po bretońsku z kiełbasą, chleb 

 Kompot owocowy 
 

Zawiera alergeny (śmietana, mąka pszenna) 

 
 
27.09.18  CZWARTEK 

 Zupa kalafiorowa z ziemniakami, na wywarze mięsnym, zabielana śmietaną, natka pietruszki, 
chleb zwykły i razowy 

 Kotlet drobiowy, ziemniaki, warzywa gotowane na parze 

 Herbata owocowa 
 
Zawiera alergeny (śmietana, jaja, mąka pszenna) 

 
 

28.09.18  PIĄTEK 

 Zupa jarzynowa na wywarze mięsnym, zabielana śmietaną, chleb zwykły i razowy 

 Spaghetti Altono, ser 

 Kompot owocowy 
 
Zawiera alergeny (tuńczyk, mąka pszenna,) 
 

ŻYCZYMY SMACZNEGO 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


