
Poniedziałek – 13.03.2023    

Krupnik z ryżem SKŁAD : kości karczkowe, pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa 

suszone, sól pieprz, por, seler, Alergeny: zboża zawierające gluten, jaja, seler,ziemniaki z 

koperkiem, jajko sadzone, sałata w sosie vinegret, herbata z miodem i cytryną 

Wtorek – 14.03.2023 

Zupa ogórkowa z ziemniakami i chlebem, SKŁAD: kości karczkowe, ogórek kiszony, 

ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól, pieprz, 

por, seler, śmietana 18% (śmietana pasteryzowana, skrobia modyfik., kukurydziana, substancja 

zagęszczająca, mączka chleba świętojańskiego, kultury bakterii mlekowych. Składniki dodatkowe 

stanowią 1% składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu się w gorących potrawach) chleb 

wieloziarnisty, Alergeny : zboża zawierające gluten, mleko, jaja, seler, kasza gryczana, gulasz z 

indyka, marchewka z jabłkiem, woda z cytryną 

Środa – 15.03.2023 

Zupa pieczarkowa z makaronem SKŁAD: skrzydła z kurczaka, pieczarki, ziemniaki, 

marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól, pieprz, por, seler, 

śmietana 18%,(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 mieszane, Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, jaja, seler, 

ziemniaki z koperkiem, wątróbka z cebulką, ogórek kiszony, kompot 

Czwartek – 16.03.2023  

Zupa koperkowa z ziemniakami i chlebem, SKŁAD : kości karczkowe, koper, marchew, 

pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól pieprz, por, seler, 
pieczywo mieszane, śmietana 18% (śmietana pasteryzowana, skrobia modyfik., 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, seler, łazanki z kapustą, gruszka, kisiel 

Piątek – 17.03.2023  

 

Zupa grochowa z ziemniakami i chlebem, SKŁAD: kości wędzone, groch , marchew, 

pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól pieprz, por, seler, ziemniaki, 

pieczywo mieszane,Alergeny: zboża zawierające gluten, jaja, seler,kasza kuskus z 

warzywami, galaretka 

 

                  Uwaga: Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie! 

 

 



Poniedziałek – 20.03.2023   

Zupa brokułowa z ziemniakami i chlebem, SKŁAD : skrzydła z kurczaka, kalafior, 

marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól, pieprz, por, seler, 

pieczywo mieszane, śmietana 18% (śmietana pasteryzowana, skrobia modyfik., 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, seler,spaghetti bolognesse, 

mandarynka, woda z cytryną 

Wtorek – 21.03.2023 

Kapuśniak z ziemniakami i chlebem, SKŁAD: kości wędzone, kapusta kiszona, marchew, 

pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól pieprz, por, seler, pieczywo 

mieszane, Alergeny : zboża zawierające gluten, jaja, seler, ziemniaki z koperkiem, kotlet 

schabowy, marchewka z groszkiem, kompot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Środa – 22.03.2023 

Zupa owocowa z makaronem, SKŁAD: owoce mieszane mrożone, śmietana 18% (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, devolay, ziemniaki z koperkiem, surówka z białej kapusty,herbata z miodem 

i cytryną 

Czwartek – 23.03.2023  

Zalewajka z ziemniakami i chlebem,  SKŁAD: barszcz biały, mieszanka warzyw, 

włoszczyzna młoda, pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa suszone, sól pieprz, por, śmietana 

18% (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) chleb wieloziarnisty,  

Alergeny : zboża zawierające gluten, mleko, jaja, seler, uszka z mięsem w sosie 4 sery      

z brokułami, herbata owocowa 

Piątek – 24.03.2023  

Zupa kalafiorowa z makaronem, SKŁAD : skrzydła z kurczaka, kalafior, marchew, 

pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, warzywa suszone, sól, pieprz, por, seler, pieczywo 

mieszane, śmietana 18% (śmietana pasteryzowana, skrobia modyfik., 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, seler, śledź w śmietanie z jabłkiem, ogórkiem                  

i cebulką, ziemniaki z koperkiem, kompot 

 

                  Uwaga: Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie! 


