
I  tydzień października 

 Poniedziałek – 01.10 Wtorek – 02.10 Środa – 03.10 Czwartek – 04.10 Piątek – 05.10 

I danie Zupa krem jarzynowy 

2,6,7 

Rosół z makaronem 

1,2,3,6 

Zupa jesienna 

2,6,7 

Zupa pomidorowa z ryżem 

1,3,6 

Kapuśniak 

2,6 

II danie Spaghetti bolognese, woda 
mineralna 
1,2,3,6,7 

Udko pieczone z kurczaka, 
ziemniaki, groszek z 

marchewką, woda mineralna 
1,2,7 

Leczo wegetariańskie, bułka 
pełnoziarnista, woda 

mineralna 
1,6,7 

Kotlety mielona z dodatkiem 
kaszy, ziemniaki, buraczki, 

woda mineralna 
1,2,7 

Pierogi leniwe, surówka z 
marchewki i ananasa, woda 

mineralna 
1,2,3 

II  tydzień października 

 Poniedziałek – 08.10 Wtorek – 09.10 Środa – 10.10 Czwartek – 11.10 Piątek – 12.10 

I danie Zupa z fasolki szparagowej 
2,6 

Zupa ziemniaczana z 
soczewicą 

1,2,6 

Krupnik 
1,2,6 

Zupa krem porowy z 
grzankami 

2,5,6 

Zupa kalafiorowa 
2,6 

II danie Pulpety w sosie 
koperkowym, ziemniaki, 

gotowane warzywa, woda 
mineralna 

1,2,3,7 

Cukinia faszerowana mięsem 
mielonym, kasza cous cous, 

sos pomidorowy, woda 
mineralna 

1,3,7 
 

Makaron z sosem 
szpinakowo - śmietanowym ,  

Woda mineralna 
1,2,3,6 

Bitki ze schabu, pyzy, 
surówka z modrej kapusty, 

woda mineralna 
1,2,3,7 

Ryba panierowana , 
ziemniaki , surówka 
koperkowa, woda mineralna 
1,2,3,4,6 

III  tydzień października 

 Poniedziałek – 15.10 Wtorek – 16.10 Środa – 17.10 Czwartek – 18.10 Piątek –19.10 

I danie Zupa pomidorowa z 
makaronem 

1,2,3,6 

Zupa jarzynowa 
2,6,7 

Zupa krem pomidorowo-
paprykowy 

2,6 

Kapuśniak ze słodkiej 
kapusty 

2,6 

Zupa krem z białych  
Warzyw 

2,6 

II danie Kurczak po chińsku , ryż 
brązowy, woda mineralna 

1,7 

Burgery wieprzowe, łódeczki 
ziemniaczane , surówka 

szwedzka, woda mineralna 
1,2,3,6 

Kasza owsiana z sosem 
pomidorowo – warzywnym, 
kompot wieloowocowy 
1,2,6,7 

Gulasz wieprzowy, kasza 
jęczmienna, buraczki, woda  

mineralna 
1,2,7 

 

Jajko sadzone , ziemniaki , 
mizeria , kompot 
wieloowocowy 

2,3,6 

 

IV tydzień października 

 Poniedziałek – 22.10 Wtorek – 23.10Ś roda – 24.10 Czwartek – 25.10 Piątek – 26.10 

I danie Zupa ogórkowa 
                 2,6 

Zupa krem porowo-
ziemniaczany 

2,6 

Zupa jesienna 
1,2,6 

Krem z zielonego groszku 
2,6 

Barszcz czerwony z 
makaronem  

1,2,3,6 

II danie Spaghetti carbonara, 
woda mineralna 

1,2,3,6 

Gołąbki meksykańskie w 
sosie pomidorowym, 

ziemniaki, woda mineralna 
1,2,3,7 

Szynka pieczona, kopytka, 
surówka z modrej kapusty, 

woda mineralna 
1,2,3,7 

Zapiekanka ziemniaczana z 
warzywami i wędliną, 

maślanka 
2,6 

Paluszki rybne, ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty, 

woda mineralna 
1,2,3 

 

V tydzień października 

 Poniedziałek – 29.10 Wtorek – 30.10 Środa – 31.10 

I danie Zupa krem kalafiorowy 
2,6 

Barszcz ukraiński 
2,6 

Grochówka z wędliną 
1,2,3,6,7 

II danie Indyk pieczony ryż brązowy 
,marchewka z groszkiem , 

woda mineralna 
1,2,6 

Zapiekanka a’la moussaka, 
woda mineralna 

1,2,6  

Ryż zapiekany  z jabłkiem i 
cynamonem 

1,6 

 


