
Poniedziałek -03.10 Wtorek-04.10 Środa - 05.10 Czwartek-06.10 Piątek-07.10

Zupa jesienna Krem pomidorowo-paprykowy z 

zacierką

Krupnik Rosół z makaronem Zupa kalafiorowa

2,6 1,2,3,6 1,6,7 1,2,3,6, ,2,6
Spaghetti bolognese , woda 

mineralna

Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka, 

woda mineralna

Ryż zapiekany z jabłkiem , cukrem i 

cynamonem, kompot wieloowocowy

Gulasz z szynki wieprzowej, kasza 

bulgur, ogórek kiszony, woda 

mineralna

Makaron z sosem śmietanowo-

szpinakowym z łososiem, woda 

mineralna
1,2,3,6 1,2,3,7 1,2,7 1,2,7 1,2,3,4

Poniedziałek -10.10 Wtorek-11.10 Środa - 12.10 Czwartek-13.109 Piątek-14.10

I danie
Barszcz ukraiński Rosolnik Grochówka z wędliną Krem z cukinii z domowymi 

grzankami

Zupa pomidorowa z makaronem

2,6 1,6,7 1,2,6 2,3,6 1,2,6

II danie

Łazanki z kapustą i kiełbasą, woda 

mineralna

Kotlet mielony, ziemniaki, buraczki , 

woda mineralna

Pierogi z serem, cukrem i 

masłem,maślanka owocowa

Kurczak z warzywami w sosie 

śmietanowym, ryż woda mineralna

Jajko sadzone, ziemniaki , mizeria , 

woda mineralna

1,2,6,7 1,2,3,7 1,2,3 1,2,6,7 1,2,3,7

Poniedziałek-17.10 Wtorek-18.10 Środa-19.10 Czwartek -20.10 Piątek-21.10

I danie
Krem dyniowo-marchwekowy z 

prażonymi pestkami dyni

Zupa ogórkowa Krem z selera z kurczakiem i płatkami 

migdałów

Zupa z fasolki szparagowej Barszcz czerwony z makaronem

1,2,6 2,6 2,6,10 2,6 1,2,6

II danie
Spaghetti carbonara, woda 

mineralna

Gołąbki bez zawijania w sosie 

pomidorowym, kasza kuskus ,bukiet 

warzyw, woda minerala

Nalesniki z dżemem  , kompot 

wieloowocowy

Gyros z polędwiczki wieprzowej, 

steak fries ( grube fytki), surówka , 

sos czosnkowy 

Paluszki rybne, ziemniaki, surówka z 

kiszonej kapusty, woda mineralna

1,2,3,6 1,2,3,7 1,2,3,7 1,2,3,7 1,2,4,6

Poniedziałek-24.10 Wtorek-25.10 Środa-26.10 Czwartek -27.10 Piątek -28.10

Krem  pieczarkowy z drobnym 

makaronem

Zupa z kiszonej kapusty Zupa gulaszowa Żurek na maślance  z wędliną Zupa  Shrek  (brokułowa)z 

domowymi grzankami
1,2,3,6 2,6 2,6 1,2,6 1,2,5,6

II danie
Kotlet drobiowy w płatkach 

owsianych, ziemniaki , bukiet 

warzyw,  woda mineralna

Karkówka pieczona, pyzy, buraczki, 

woda mineralna

Pierogi leniwe, marchewka z 

ananasem , kompot wieloowocowy                                 

Zapiekanka ziemniaczana z mięsem 

mielonym, ogórek kiszony, woda 

mineralna

Dorsz panierowany, ziemniaki 

surówka  , woda mineralna

1,2,3,7 1,2,3,7 1,2,3 2,7 1,2,3,4,7

Poniedziałek-31.10

Zupa pomidorowa z ryżem

1,2,6

II danie

Pierogi z mięsem , surówka 

wielowarzywna, woda mineralna

1,2,3,6

I danie

V tydzień października

I danie

I tydzień października

I danie

II danie

II tydzień października

III tydzień października

IV tydzień października



I


