
04.05.2021-07.05.2021 

Wtorek 
Zupa marchewkowa, pyzy z mięsem  

SKŁADNIKI: woda, łopatka wieprzowa, marchew, seler, por, korzeń pietruszki, ziemniaki, nać 

pietruszki, pyzy z mięsem   
Środa 

Gulasz z szynki, kluski śląskie, buraczki, kompot wiśniowy 

SKŁADNIKI: szynka wieprzowa, cebula, czosnek, mąka pszenna, buraczki, słonecznik, olej 

rzepakowy, sól, pieprz, papryka słodka, papryka ostra, kluski śląskie, woda, wiśnia, cukier 

Czwartek 
Udko z kurczaka, puree ziemniaczane, mini marchewki, kalafior, 

woda z cytryną, ciastko zbożowe z bakaliami 
SKŁADNIKI: udko drobiowe, ziemniaki, masło, mleko, olej rzepakowy, sól, pieprz,  mini marchewka, 

kalafior, sezam, woda, cytryna,  mąka pszenna, płatki owsiane, płatki kukurydziane, masło, 

jajka, słonecznik, cukier, orzechy włoskie, cukier waniliowy, proszek do pieczenia 

 
Piątek 

Filet z dorsza, puree ziemniaczane, surówka z kapusty kiszonej, 
kompot wieloowocowy 

SKŁADNIKI: dorsz, tarte pieczywo pszenno-żytnie,  jajka, ziemniaki, masło, mleko, kapusta kiszona, 

marchew, olej rzepakowy, sól, pieprz, natka pietruszki, woda, śliwki, wiśnie, truskawki, czarne 

porzeczki, agrest, aronia, czerwone porzeczki, cukier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10.05.2021-14.05.2021 

Poniedziałek 
Zupa koperkowa z pulpecikami drobiowymi, bułka graham,                            

banan 

SKŁADNIKI: woda, filet z piersi kurczaka, ziemniaki, marchew, seler, pietruszka, por, śmietana, 

kasza jaglana,  jajka, koperek, sól, pieprz, bułka pszenna z pełnego przemiału, banan   

Wtorek 

Kotlet z indyka, puree ziemniaczane, brukselka,                   
kompot wieloowocowy 

SKŁADNIKI: filet indyka, płatki kukurydziane, jaja, mąka pszenna, olej rzepakowy, pieprz, sól, 

ziemniaki, masło, mleko brukselka, sezam, cukier, woda, śliwka, aronia, wiśnia, rabarbar, czerwona 

porzeczka, jeżyna  

Środa 
Pieczeń z karkówki z warzywami, puree ziemniaczane,                       

sok gruszkowy 

SKŁADNIKI: karkówka, seler, marchew, pietruszka, por, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz, 

ziemniaki, masło, mleko, natka pietruszki, 100% sok tłoczony 

Czwartek 
Zupa grochowa, ciasto bananowe 

SKŁADNIKI: woda, łopatka wieprzowa, boczek wędzony, groch łuskany, ziemniaki, marchew, seler, 

por, pietruszka korzeń, czosnek, majeranek, sól, banany, mąka pszenna, jajka, proszek do 

pieczenia, cukier waniliowy, masło 

Piątek 
Filet z miruny ze szpinakiem, ryż, sok jabłkowy 

SKŁADNIKI: miruna, mąka pszenna, szpinak, ser feta, ryż paraboliczny, sól, pieprz, czosnek,          

100 % sok tłoczony  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



17.05.2021-21.05.2021 

Poniedziałek 
Kapuśniak, bułka drożdżowa z parówką 

SKŁADNIKI: woda, łopatka wieprzowa, kapusta kiszona, marchew, seler, por, korzeń pietruszki, 

ziemniaki, przyprawy, parówka wieprzowa, mąka pszenna,  jajka, drożdze, sos pomidorowy 

Wtorek 

Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem, kompot wieloowocowy 

SKŁADNIKI: filet z piersi kurczaka, ryż paraboliczny, pomidory, ananas, papryka, marchew, cebula, 

musztarda,  cukier, sól, pieprz, curry, papryka słodka, woda, cukier, śliwki, wiśnie, truskawki, czarne 

porzeczki, agrest, aronia, czerwone porzeczki,  

Środa 
Kotlet schabowy, puree ziemniaczane, fasolka szparagowa, 

kompot wiśniowy 

SKŁADNIKI: schab wieprzowy, tarte pieczywo pszenno-żytnie, jajka, masło, mleko, ziemniaki, 

fasolka szparagowa, sezam, sól, pieprz, natka pietruszki,  woda, wiśnie, cukier, olej rzepakowy,  

Czwartek 
Zupa meksykańska z chili con carne, bułka grahamka  

SKŁADNIKI: łopatka wieprzowa, boczek świeży, pomidory, kukurydza konserwowa, fasola czerwona, 

marchew, cebula, czosnek, bułka pszenna z pełnego przemiału, papryka słodka, papryka ostra,       

kmin rzymski,  

Piątek 
Zapiekanka rybno-kalafiorowa, sok jabłkowy                         

SKŁADNIKI: filet z dorsza, jajka , tarte pieczywo pszenno-żytnie, kalafior, ser, olej rzepakowy, 

ketchup, sól, pieprz, 100 % sok tłoczony 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



24.05.2021-28.05.2021 

Poniedziałek 
Zupa gołąbkowa, bułka grahamka, jabłko 

SKŁADNIKI: woda, łopatka wieprzowa, boczek świeży, por, cebula, marchew, masło, ryż 

brązowy, kapusta włoska, pomidory, koncentrat pomidorowy, pieprz, sól, papryka, oregano, 

tymianek, koperek, bułka pszenna z pełnego przemiału, jabłka 

Wtorek 

Gyros z kurczaka, mieszanka warzyw, sos jogurtowy,                   
woda z cytryną, ciasto drożdżowe z owocami 

SKŁADNIKI: mięso z udka kurczaka, fasolka zielona, bakłażan, papryka czerwona, cebula, 

jogurt naturalny, majonez, koper, woda, cytryna, mąka pszenna, jajka, drożdże, cukier, cukier 

waniliowy, masło, mleko, śliwki, wiśnie 

Środa 
Spaghetti bolognese, kompot wieloowocowy,                                      

jabłko 

SKŁADNIKI: łopatka wieprzowa, boczek, pomidory, koncentrat pomidorowy, cebula, makaron 

pełnoziarnisty, ser żółty, sól, pieprz, czosnek, oregano, bazylia, woda, śliwki, wiśnie, truskawki, 

czarne porzeczki, agrest, aronia, czerwone porzeczki, cukier, jabłko 
Czwartek 

Krupnik, naleśniki z truskawkami 

SKŁADNIKI: woda, łopatka wieprzowa, kasza jęczmienna, marchew, seler, por, ziemniaki, pietruszka, 

sól, pieprz, natka pietruszki, mąka pszenna, mleko, jajka, cukier puder, truskawki 

Piątek 
Filet z morszczuka w cieście naleśnikowym, puree ziemniaczane, 

surówka z kapusty i marchwi, kompot rabarberowy 

SKŁADNIKI: morszczuk, mąka pszenna, jajka, olej rzepakowy, sól, pieprz, ziemniaki, mleko, masło, 

natka pietruszki,  kapusta, marchew, cytryna, woda, rabarbar, cukier 

 

31.05.2021 

Poniedziałek 
Zupa kalafiorowa, kasza manna z jagodami 

SKŁADNIKI: woda, łopatka wieprzowa, kalafior, marchew, seler, por, korzeń pietruszki, 

                     ziemniaki, kasza jaglana, sól, pieprz, kasza manna, mleko, cukier, jagody w syropie  

 


