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 31-05-2021 PONIEDZIA  ŁEK

Krupnik z  kaszy,SKŁAD :porcja rosołowa, kasza jęczmienna, marchew, pietruszka korzeń, 
pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól pieprz,por, seler Alergeny: zboża 
zawierające gluten,mleko, jaja  

ziemniaki z koperkiem, jajko sadzone, marchew z groszkiem, woda z cytryną I miodem.

01-06-2021 WTOREK

 Zupa krem z warzyw białych z grzankami, SKŁAD : grzanki, mięso wieprzowe mieszane, 
ziemniaki marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól
pieprz,por, seler śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana skrobia modyfikowana, 
kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury bakterii 
mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu 
się w gorących potrawach, pieczywo pełnoziarniste Alergeny: zboża zawierające 
gluten,mleko, jaja  spaghetti z mięsem mielonym, mięta

02-06-2021    ŚRODA

Rosół z makaronem,SKŁAD :porcja rosołowa, skrzydła z kurczaka,  , marchew, pietruszka 
korzeń, pietruszka nać,  por, seler warzywa suszone, sól pieprz, Alergeny: zboża zawierające
gluten,mleko, jaja   ziemniaki z koperkiem, potrawka z kurczaka, surówka z marchewki z 
jabłuszkiem, kisiel. 

07-06-2021 PONIEDZIA  ŁEK

Barszcz czerwony z ziemniakami i chlebem, SKŁAD :kurczak ,koncentrat buraczany, 
botwina, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól 
pieprz,por, seler, śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana skrobia modyfikowana, 
kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury bakterii 
mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu 
się w gorących potrawach. Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, jaja . ryż z jabłkami 
prażonymi,  woda z miodem, owoc.

08-06-2021 WTOREK

Barszcz biały z ziemniakami i chlebem wieloziarnistym SKŁAD : żurek, kiełbasa biała,, 
ziemniaki marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól
pieprz,por, seler śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana skrobia modyfikowana, 
kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury bakterii 
mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu 



się w gorących potrawach, pieczywo pełnoziarniste Alergeny: zboża zawierające 
gluten,mleko, jaja  kasza gryczana, bitki wieprzowe w sosie pieczeniowym, Skład łopatka 
wieprzowa, cebula, czosnek, sół pieprz przyprawy ziołoweAlergeny: zboża zawierające 
gluten surówka z kiszonej kapusty z jabłuszkiem i cebulka,  woda z cytryną i miodem

09-06-2021 ŚRODA

Krupnik z ryżu,  SKŁAD :, skrzydełka z kurczaka,, ryż. marchew, pietruszka korzeń, 
pietruszka nać,  warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, ziemniaki z koperkiem, kotlet 
schabowy panierowany, mizeria, mięta

10-06-2021 CZWARTEK

Kasza manna na wywarze mięsnym, SKŁAD :kurczak ,kasza manna, marchew, pietruszka 
korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, śmietana 
12%, (śmietana pasteryzowana skrobia modyfikowana, kukurydziana, substancja 
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury bakterii mlekowych. Składniki 
dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu się w gorących 
potrawach. Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, jaja . ziemniaki z koperkiem, gołąbki
w sosie pomidorowym, kisiel, 

11-06-2021 PIĄTEK

Zupa  ogórkowa z ziemniakami i chlebem wieloziarnistym,SKŁAD :porcja rosołowa, 
ogórki kiszone, ziemniaki, pieczywo pełnoziarniste marchew, pietruszka korzeń, pietruszka 
nać,  por, seler warzywa suszone, sól pieprz, Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, jaja  
. ziemniaki z koperkiem, miruna smażona w panierce, sałata w sosie winegret.


