
Wtorek - 01.06 Środa - 02.06

Krem z zielonego groszku z 

groszkiem ptysiowym

Grochówka z wędliną WOLNE WOLNE

1,2,5,6 1,2,6
Kotlet drobiowy w płatkach 

owsianych, ziemniaki , surówka 

meksykańska,  woda mineralna

Naleśniki z serem, kompot 

wieloowocowy

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

Poniedziałek -07.06 Wtorek-08.06 Środa - 09.06 Czwartek-10.06 Piątek-11.06

I danie
Zupa wiosenna Rosolnik Krupnik Krem pomidorowo-paprykowy z 

zacierką

Chłodnik

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

II danie

Spaghetti bolognese , woda 

mineralna

Kotlet schabowy, ziemniaki, 

surówka niedzielny obiad, woda 

mineralna

Ryż zapiekany z jabłkiem , cukrem i 

cynamonem, maślanka owocowa

Gulasz z szynki wieprzowej, kasza 

jęczmienna , ogórek kiszony, woda 

mineralna

Paluszki rybne, ziemniaki, surówka 

z kapusty pekińskiej kapusty, woda 

mineralna

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

Poniedziałek-14.06 Wtorek-15.06 Środa-16.06 Czwartek -17.06 Piątek-18.06

I danie
Krem brokułowy Zupa z fasolki szparagowej Zupa gulaszowa Rosół z makaronem Zupa ogórkowa

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

II danie
Kurczak z warzywami w sosie 

śmietanowym, ryż woda mineralna

Pulpety w sosie pomidorowym, 

kasza kuskus, brokuł 

gotowany,woda mineralna

Pierogi z serem,masłem i cukrem 

kompot owocowy

Sos myśliwski ,pyzy, woda 

mineralna

Jajko sadzone, ziemniaki, mizeria, 

woda mineralna

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

Poniedziałek-21.06 Wtorek-22.06 Środa23.06 Czwartek -24.06 Piątek -25.06

Zupa pomidorowa z ryżem Zupa owocowa z makaronem Żurek  na maślance z wędliną Zupa pieczarkowa z drobnym 

makaronem

Zupa z młodej kapusty

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

II danie
Spaghetti carbonara, woda 

mineralna

Kotlet mielony, ziemniaki, fasolka 

szparagowa, woda mineralna

Rissoto warzywne z dynią 

piżmową, woda mineralna

Bitki wieprzowe, kasza bulgur, 

buraczki, woda mineralna

Makaron z pesto  i mascarpone, 

bukiet warzyw gotowanych , woda 

mineralna                                           
1,2,3,6 1,2,3,7 1,2,6,7 1,2,7 1,2,6,10

Poniedziałek-28.06 Wtorek-29.06 Środa-30.06

Barszcz czerwony z makaronem Krem szparagowy z groszkiem 

ptysiowym

Zupa paprykowa z ziemniakami

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

II danie

Pierogi z mięsem , surówka 

wielowarzywna, woda mineralna

Udko pieczone z kurczaka, ryż,mini 

marchewka  , woda mineralna

Makaron z sosem śmietanowo-

szpinakowym, woda mineralna

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

I danie

V tydzień czerwca

I danie

I tydzień czerwca

I danie

II danie

II tydzień czerwca

III tydzień czerwca

IV tydzień czerwca


