
I  tydzień stycznia 

 Poniedziałek – 02.01 Wtorek -03.01 Środa – 04.01 Czwartek – 05.01 Piątek – 06.01 

I danie Zupa jarzynowa krem z 

ziemniakami 

Zupa pomidorowa z ryżem Zupa  ogórkowa Rosół z lanymi kluseczkami DZIEŃ WOLNY 

II danie Makaron z sosem 
bolońskim, woda 

mineralna 

Sznycel z indyka, ziemniaki, 
brokuł gotowany, woda 

mineralna 

Lasagne, sałata z 
pomidorem, woda 

mineralna 

Karkówka pieczona, 
ziemniaki, ogórek kiszony, 

kompot owocowy 

 
 

II  tydzień stycznia 

 Poniedziałek – 09.01 Wtorek – 10.01 Środa – 11.01 Czwartek – 12.01 Piątek – 13.01 

I danie Kapuśniak ze słodkiej 
kapusty z ziemniakami 

Zupa z fasolki szparagowej Zupa krem z zielonego 
groszku 

Grochówka Barszcz z makaronem 

II danie Kasza jęczmienna z sosem 
mięsno- warzywnym, woda 

mineralna 
 
 

Pulpety drobiowo-
wieprzowe w sosie 

pomidorowym, makaron, 
warzywa gotowane, woda 

mineralna 

Zapiekanka ziemniaczana z 
wędliną i warzywami, 

maślanka 

Kotlety rybne, ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty, 

woda mineralna 

Racuchy z cukrem, kompot 
owocowy 

III  tydzień listopada 

 Poniedziałek – 16.01 Wtorek – 17.01 Środa – 18.01 Czwartek – 19.01 Piątek – 20.01 

I danie Zupa krem z pora z 
grzankami 

Krupnik  z kaszy 
jęczmiennej 

Żurek na maślance z 
ziemniakami 

Zupa pomidorowa z 
makaronem 

Zupa krem z kalafiora 

II danie Leczo warzywne z 
kurczakiem, woda 

mineralna 

Rolada pieczona ze schabu 
z pieczarkami, ziemniaki, 
surówka domowa, woda 

mineralna 

Udko z kurczaka, ryż, 
groszek z marchewką, 

woda mineralna 

Filet z indyka z farszem 
warzywnym, ziemniaki, 

buraczki, woda mineralna 

Kotlety rybne, ziemniaki, 
surówka domowa, 

Kompot wieloowocowy 

IV tydzień stycznia 

 Poniedziałek – 23.01 Wtorek – 24.01 Środa – 25.01 Czwartek – 26.01 Piątek – 27.01 

I danie Zupa krem z białych 
warzyw z groszkiem 

ptysiowym 

Kapuśniak z kiszonej 
kapusty 

Zupa krem z cukinii z 
grzankami 

Zupa selerowa z 
ziemniakami 

Zupa jarzynowa 

II danie Pulpety drobiowe w sosie 
koperkowym, ryż, groszek z 

marchewką, woda 
mineralna 

Kotlety rybne, pieczone 
łódeczki ziemniaczane, 

surówka domowa, woda 
mineralna 

Kotlety mielone 
wieprzowo-wołowe, 
ziemniaki, buraczki, 

kompot wieloowocowy 

Łopatka duszona, pyzy, 
surówka z modrej kapusty, 

woda mineralna 

Kotlet jajeczny, ziemniaki, 
fasolka szparagowa,woda 

mineralna 

 


