
27.02-03.03.2023 06-10.03.2023 13-17.03.2023

27.02.2023 06.03.2023 13.03.2023

Zupa z zielonego groszku (1,2,3) Zupa barszcz czerwony (1,2,3) Zupa porowa z soczewicą (1,2)

Spagetti bolognese (2) Makaron ze szpinakiem i kurczakiem (2,3) Łazanki z kapustą i mięsem (2)

owoc owoc owoc

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

28.02.2023 07.03.2023 14.03.2023

Żurek z kiełbasą (1,2,3) Zupa  koperkowa z ogórkiem (1,2,3) Zupa wiedeńska (1,2)

Pierogi ruskie (2,3,4) Fasolka po bretońsku (2), ziemniaki Kotlet schabowy (2,3,4), ziemniaki

owoc Mizeria (3)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

01.03.2023 08.03.2023 15.03.2023

Zupa brokułowa (1,2,3) Zupa krupnik (1,2) Zupa pieczarkowa (1,2,3)

Podudzie z kurczaka pieczone, ziemniaki Stek wp. z cebulką (2,4), ziemniaki Potrawka azjatycka (2), ryż paraboliczny

Surówka z marchchwi i jabłka (3) buraczki z chrzanem owoc

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

02.03.2023 09.03.2023 16.03.2023

Zupa szparagowa z migdałami (1,2,3) Zupa brukselkowa (1,2) Zupa ziemniaczana (1,2)

Gołąbki z sosem pomidorowym (2,3), ziemniaki Gulasz drobiowy (2,3), kasza jęczmienna (2) Pieczeń z indyka z sosem wł. (2,3),  ziemniaki

Sałata z sosem ogrodowym Surówka z buraków

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

03.03.2023 10.03.2023 17.03.2023

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

Ryż z jogurtem truskawkowym (3) Filet rybny soute (5), ziemniaki Naleśniki z serem

owoc Kapusta kiszona z marchewką Sos śmietanowo -jogurtowy (2,3,4)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy
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01-31.03.2023 r.
20-24.03.2023 27-31.03.2023

20.03.2023 27.03.2023

Zupa wiejska (1,2) Zupa szczawiowa z jajkiem (1,2,3)

Makaron z jogurtem i truskawkami (2,3) Kokardki z warzywami (2)

owoc owoc

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

21.03.2023 28.03.2023

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

Gulasz rozbójnika (2), kasza pęczak (2) Kotlet mielony (2,4), ziemniaki

Buraczki z chrzanem Surówka wiosenna (3)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

22.03.2023 29.03.2023

Zupa kukurydziano- dyniowa (1,2,3) Zupa kapuśniak ze słodkiej (1,2)

Bigos (2), ziemniaki Udzik dr. w sosie myśliwskim (2,3), ryż paraboliczny

owoc Surówka z marchewki, pietruszki i selera (1,3)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

23.03.2023 30.03.2023

Zupa ogórkowa (1,2,3) Zupa brokułowa (1,2,3)

Kotlet pożarski (2,3,4), ziemniaki Pulpety z sosem koperkowym (2,3), ziemniaki

Marchew z groszkiem zasmażana (2) Surówka czerwonej kapusty

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

24.03.2023 31.03.2023

Zupa pomidorowa z makaronem (1,2,3) Zupa fasolowa (1,2)

Ryba w cieście (2,3,4), ziemniaki Krokiety z serem i pieczarkami (2,3,4)

Surówka z ogórka kiszonego owoc

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.
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