
 

             

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek      
 

Zupa:                 Barszcz czerwony z ziemniakami [7,9] (163kcal) 
Drugie danie      Bitka wieprzowa w sosie własnym [1] (224kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), marchewka  
   z groszkiem [1,7] (34kcal), surówka, kompot (94kcal) 
   Shoarma z kurczaka (350kcal), ryż (121kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Penne Vegetariana [1] (258kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka jesienna [3,7] (52kcal), kapusta pekińska z kukurydzą (43kcal), 
                          mix sałat z sosem winegret [10] (48kcal), biała rzodkiew z jogurtem [7] (52kcal) 
Podwieczorek:  mały/duży: Crispy jabłko /  Crispy jabłko + soczek owocowy 
 
 

Wtorek 
 
Zupa:                  Zupa zacierkowa z ziemniakami [1,3,9] (148kcal) 
Drugie danie   Szaszłyk Satay (176kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), kukurydza gotowana na parze  
  (58kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Spaghetti bolognese [1,3] (320kcal), surówka, kompot (94kcal) 
 Tarta warzywna [1,3,7] (349kcal), sos czosnkowy [7] (52kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:             Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałata z pomidorem i sosem jogurtowym [7] (42kcal), surówka z buraków 
                           (49kcal), seler z rodzynkami [7,9] (63kcal), słupki ogórka konserwowego (14kcal) 
Podwieczorek:   mały/duży: Kaszka manna własnej produkcji / Kaszka manna własnej produkcji + gruszka 
 

Środa 
 

Zupa:    Rosół z makaronem [1,3,9] (250kcal) 
Drugie danie:   Kotlet pożarski [1,3] (361kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), buraczki na ciepło (46kcal),  
    surówka, kompot (94kcal) 

   Strogonow wieprzowo - wołowy [7] (280kcal), makaron świderki [1] (131kcal), surówka, kompot  
   (94kcal) 
   Leczo warzywne (209kcal), ryż (121kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:              Marchewka z jabłkiem (42kcal), kalarepka z jabłkiem [7] (45kcal), sałatka grecka [7,10] (97kcal), 
                            surówka z białej kapusty (39kcal), słupki buraka (27kcal) 
Podwieczorek:    mały/duży: Owsiane ciasteczka / Owsiane ciasteczka + mleko smakowe 
 

Czwartek 
 
 

Zupa:              Zupa pomidorowa z makaronem [1,3,7,9] (203kcal) 
Drugie danie:    Filet z kurczaka panierowany [1,3] (243kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), fasolka  
  szparagowa (31kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Meksykański gulasz wieprzowy (275kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 
 Kluski śląskie [1,3] (325kcal) z sosem pieczarkowym [7] (54kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), warzywa mieszane z winegret [10] (53kcal), surówka z kapusty pekińskiej i 
                          ogórków konserwowych [3,7] (58kcal), surówka żydowska (43kcal), słupki marchewki (13kcal) 
Podwieczorek:  mały/duży: Sałatka owocowa / Sałatka owocowa + chrupki kukurydziane 
 

Piątek 
 

Zupa:   Krem warzywny [9] (150kcal) 
Drugie danie:  Kotlety z ryby [1,3,4] (284kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), brokuł gotowany na parze 
  (27 kcal),  surówka, kompot (94kcal) 
    Gulasz drobiowy (234kcal), kasza jaglana (125kcal), surówka, kompot  (94kcal) 
                           Zapiekanka ryżowa z jabłkami [1,3,7] (389kcal), sos jogurtowy [7] (59kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:   Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka owocowa (29kcal), nietypowa surówka z selera [7] (45kcal), 
                           surówka z kapusty kiszonej (22kcal), warzywa mieszane z sosem winegret [10] (47kcal), 
Podwieczorek:   mały/duży: Jogurt owocowy / Jogurt owocowy + wafle ryżowe 

                                                                                                                                    
 

                 

                          

Zapisy, wszelkie zmiany i uwagi 
prosimy zgłaszać kierownikowi 

stołówki Pani Barbarze Sidorczuk 
osobiście lub telefonicznie:  

648-45-91 
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