
I  tydzień marca 

 Poniedziałek – 27.02 Wtorek – 28.02 Środa – 01.03 Czwartek– 02.03 Piątek – 03.03 

I danie   Barszcz czerwony z 

makaronem (1,2,3,6) 

Zupa pomidorowa z 

makaronem (1,2,3,6) 

Zupa  krem  porowo-

ziemniaczany (2,6) 

II danie   Pierogi leniwe, surówka z 
marchewki z ananasem, 
kompot wieloowocowy 

1,2,3, 

Bitki ze schabu, pyzy z 
sosem, modra kapusta, woda 

mineralna (1,2,3,7) 

Ziemniaki tłuczone, jajko w 
koszulce, fasolka 

szparagowa, woda mineralna 
2,3 

II  tydzień marca 

 Poniedziałek – 06.03 Wtorek – 07.03 Środa – 08.03 Czwartek – 09.03 Piątek –10.03 

I danie Zupa jarzynowa z mięsem 
drobiowym (2,6) 

Żurek na maślance z kiełbasą 
2,6,7 

Zupa ogórkowa 
2,6 

Zupa krem z białych warzyw 
2,6 

Zupa kalafiorowa 
2,6 

II danie Makaron z sosem mięsno-
warzywnym, kompot 

wieloowocowy (1,3,6,7) 

Sznycle z indyka, ziemniaki, 
surówka wielowarzywna, 

woda mineralna (6,7) 

Zapiekanka warzywno– 
ziemniaczana z wędliną, 

maślanka (2,6,7) 

Lasagne, sałata z 
pomidorem, kompot 

wieloowocowy (1,2,3,7) 

Kotlety rybne, pieczone 
łódeczki ziemniaczane, 

surówka z kiszonej kapusty, 
woda mineralna (1,3,4) 

III  tydzień marca 

 Poniedziałek – 13.03 Wtorek – 14.03 Środa – 15.03 Czwartek – 16.03 Piątek – 17.03 

I danie Zupa pomidorowa z lanymi 
kluseczkami (1,2,3,6) 

Krem brokułowy  z 
ziemniakami (2, 6) 

Zupa jarzynowa 
(2,6) 

Rosolnik z kaszką manną, 
marchewką i pietruszką (1, 6) 

Zupa z fasolki szparagowej z 
dodatkiem ziemniaków (2, 6) 

II danie Kurczak duszony, ryż, 
warzywa na parze, 
woda mineralna 7 

Spaghetti po bolońsku, 
woda mineralna 

1,2,3,7 

Placki ziemniaczane 
dodatkami(cukier/ketchup), 

woda mineralna (1, 3, 7) 

Kotlety mielone, ziemniaki, 
buraczki, woda mineralna 

1,3,7 

Racuchy z jabłkami, 
Kompot wieloowocowy (1,2,3) 

IV tydzień marca 

 Poniedziałek – 20.03 Wtorek – 21.03 Środa – 22.03 Czwartek – 23.03 Piątek – 24.03 

I danie Krupnik 
1,6,7 

Zupa pieczarkowa (2,6) Zupa krem pomidorowo–
paprykowy (2,6) 

Zupa krem jarzynowy z 
grzankami (2,5,6) 

Zupa krem z soczewicy 
1,2,6 

II danie Pulpety drobiowe w sosie 
koperkowym ziemniaki, woda 

mineralna (1,3,7) 

Kotlety z różnych kasz, 
surówka porowa, kompot 

wieloowocowy 
1,2,3, 

Szynka pieczona, ziemniaki, 
surówka żydowska, woda 

mineralna (2,7) 

Pizza z serem, szynką i 
pieczarkami, woda mineralna 

1,2,3,6,7 

Makaron z sosem 
śmietanowo –łososiowym, 

woda mineralna 
1,2,3,4 

V tydzień marca 

 Poniedziałek – 27.03 Wtorek – 28.03 Środa – 29.03 Czwartek – 30.03 Piątek – 31.03 

I danie Zupa krem z zielonego 
groszku (2,6) 

Barszcz ukraiński 
2,6 

Zupa ziemniaczana z 
soczewicą (1,6) 

Zupa pomidorowa z ryżem 
2,6 

Zupa ogórkowa 
2,6 

II danie Gulasz wieprzowy, kasza 
jęczmienna, ogórek kiszony, 

Woda mineralna (1,7) 

Kotlet jajeczny, ziemniaki, 
fasolka szparagowa, 
ziemniaki, kompot 

wieloowocowy (1,3) 

Kotlet schabowy, ziemniaki, 
kapusta kiszona gotowana, 

woda mineralna 
1,3,7 

Pulpety drobiowe w sosie 
własnym, ziemniaki, buraczki, 

woda mineralna (1,3,7) 

Kotlety rybne, ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty, 

woda mineralna (1,3,4) 
 

 


