
Poniedziałek - 02.11 Wtorek - 03.11 Środa  - 04.11 Czwartek  - 05.11 Piątek - 06.11

Zupa"spacer po ogródku" 

(jarzynowa)

Rosolnik Zupa gulaszowa Krem z białych warzyw z 

grzankami

Zupa z fasolki szparagowej

2,6 1,6,7 2,6,7 1,2,5,6 2,6

Spaghetti bolognese , woda 

mineralna

Kotlet drobiowy panierowany, 

ziemniaki , surówka meksykańska,  

woda mineralna

Ryż zapiekany z jabłkiem , cukrem 

i cynamonem, kompot 

wieloowocowy

Gulasz z szynki wieprzowej, 

kopytka , ogórek kiszony, woda 

mineralna

Paluszki rybne, ziemniaki, surówka 

niedzielny obiad, woda mineralna

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

Poniedziałek - 09.11 Wtorek - 10.11 Środa - 11.11 Czwartek - 12.11 Piątek - 13.11

I danie
Zupa pomidorowa z makaronem Kapuśniak z kiszonej kapusty WOLNE Zupa wojskowa -grochówka z 

wędliną

Krem z zielonego groszku z 

groszkiem ptysiowym
1,2,6 2,6 1,2,6 1,2,5,6

II danie
Kurczak z warzywami pięć 

smaków , ryż , woda mineralna

Kotlet mielony, ziemniaki, buraczki, 

woda mineralna

Pierogi z serem, cukrem i 

masłem,kompot wieloowocowy

Makaron, sos śmietankowy z 

tuńczykiem, brokuły gotowane

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

Poniedziałek - 16.11 Wtorek - 17.11 Środa - 18.11 Czwartek - 19.11 Piątek - 20.11

I danie
Żurek  na maślance z wędliną Rosół z makaronem Krupnik Zupa kalafiorowa Krem pomidorowo-paprykowy z 

zacierką
1,2,5 1,2,3,6, 1,6,7 2,6 1,2,3,6

II danie

Spaghetti carbonara, woda 

mineralna

Pulpety w sosie pomidorowym, 

kasza kuskus, bukiet warzyw 

gotowanych,woda mineralna

Pierogi leniwe, jabłko prażone , 

woda mineralna                                  

Sos myśliwski ,pyzy, woda 

mineralna

Dorsz panierowany, ziemniaki 

surówka z kiszonej kapusty , woda 

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

Poniedziałek - 23.11 Wtorek - 24.11 Środa - 25.11 Czwartek - 26.11 Piątek - 27.11

Barszcz ukraiński
Krem pieczarkowy z drobnym 

makaronem

Zupa pomidorowa z ryżem Krem " Shreka"( brokułowy) Zupa ogórkowa

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

II danie

Pierogi z mięsem , surówka 

colesław , woda mineralna

Pierś z kurczaka grilowana, łódeczki 

ziemniaczane, sałata, pomidor, 

ogórek z sosem winegret , woda 

mineralna                                    

Naleśniki z dżemem 

truskawkowym, kompot 

wieloowocowy

Kotlet schabowy, ziemniaki, 

buraczki, woda mineralna

Makaron ala Papaj z sosem 

śmietanowo-szpinakowym, woda 

mineralna

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

Poniedziałek - 30.11

Barszcz czerwony z makaronem

1,2,6

II danie
Udko pieczone z kurczaka, 

ryż,mini marchewka  , woda 

mineralna
1,2,7

I danie

V tydzień listopada
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IV tydzień listopada


