
02-05.11.2021 08-10.11.2021 15-19.11.2021

01.11.2021 08.11.2021 15.11.2021

Zupa gulaszowa (1,2) Zupa fasolowa (1,2,3)

Makaron z serem i sosem jogurtowym (2,3,4) Łazanki z mięsem i kapustą (2)

kiwi banan

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

02.11.2021 09.11.2021 16.11.2021

Zupa szczawiowa z jajkiem (1,2,3,4) Zupa kapuśniak (1,2) Zupa z zielonego groszku (1,2,3)

Gulasz drobiowy (2,3), kasza gryczana (2) Kotlet pożarski (2,4), ziemniaki Kotlet schabowy (2,3,4), ziemniaki

Sur. z marchwi i jabłek (3) Sałata ze śmietaną (3) Mizeria (3)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

03.11.2021 10.11.2021 17.11.2021

Zupa turecka (1,2) Zupa barszcz biały z jajkiem (1,2,3,4) Zupa koperkowa (1,2,3)

Pierogi leniwe (2,3,4) Bigos (2), ziemniaki Pulpety w sosie węgierskim (2,3,4), ryż

Banan jabłko Sur.z selera z jabłkiem i pestkami słonecznika (1)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

04.11.2021 11.11.2021 18.11.2021

Zupa ogórkowa (1,2,3) Zupa barszcz z botwiną (1,2,3)

Bitka wp. z sosem własnym (2), ziemniaki Pierogi ze szpinakiem (2,3,4)

Sałatka z buraków mandarynka

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

05.11.2021 12.11.2021 19.11.2021

Zupa krupnik z kaszą jaglaną (1,2,3) Zupa pomidorowa z makaronem (1,2,3,4)

Filet rybny w cieście (2,4,5), ziemniaki Filet z miruny z sezamem (2,4,5,6), ziemniaki

Sur. z kiszonej kapusty z marchewką Sałata z sosem koperkowym (3)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

P
O

N
IE

D
ZI

A
ŁE

K
W

TO
R

EK
ŚR

O
D

A
C

ZW
A

R
TE

K
P

IĄ
TE

K

Dzień Wszystkich Świętych



22-26.11.2021 29-30.11.2021

22.11.2021 29.11.2021

Zupa grochowa (1,2) Zupa jarzynowa (1,2,3)

Kokardki z warzywami (1,2,4) Ryż z truskawkami (3)

gruszka banan

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

23.11.2021 30.11.2021

Zupa brokułowa (1,2,3) Rosół  z makaronem (1,2,4)

Filet z piersi kurczaka w cieście (2,4), ziemniaki Kotlet mielony (2,4), ziemniaki

Sur. z kapusty z marchewką i kukurydzą Marchewka z groszkiem (2)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

24.11.2021 01.12.2021

Zupa kukurydziano- dyniowa (1,2,3) Zupa brukselkowa (1,2)

Potrawka azjatycka (1,2), ryż Spaghetti po bolońsku (2)

jabłko mus owocowy

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

25.11.2021 02.12.2021

Zupa kapuśniak ze sł. Kapusty (1,2) Zupa porowa z soczewicą (1,2,3)

Pieczeń ze schabu z sosem wł. (2), kasza jęcz. (2) Pieczone podudzie z kurczaka, ziemniaki

Sał. z buraków i chrzanu Sur. z marchwi i jabłka (3)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

26.11.2021 03.12.2021

Zupa pieczarkowa (1,2,3) Zupa barszcz ukraiński (1,2,3)

Filet rybny panierowany (2,4,5), ziemniaki Kotlet rybny (2,3,4,5), ziemniaki

Sałata z sosem ziołowym Sur. z kiszonej kapusty

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

1 - SELER 5 - RYBA
2 - GLUTEN 6 - SEZAM
3 - BIAŁKO MLEKA 7- SOJA
4 - JAJKO 8- ORZECHY

Na etykietach stosowanych przypraw i ziół zawarte są informacje o wykorzystywaniu na terenie zakładu                                                                                                                                                                                                                                                           
produkcyjnego zbóż zawierających gluten, mleko, jaja, soję, seler, gorczycę i sezam.
Informacje o szczegółowym składzie poszczególnych potraw znajdują się u intendenta.
Intendent zastrzega sobie prawo do modyfikacji jadłospisu, z przyczyn niezależnych.

ALERGENY:
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