
II tydzień listopada

Poniedziałek - 04.11 Wtorek – 05.11 Środa – 06.11 Czwartek  -07.11 Piątek – 08.11

I danie
Zupa jesienna   Rosolnik Barszcz czerwony z makaronem Zupa z fasolki szparagowej Krem z białych warzyw z grzankami

2.6 1.6 1,2,6 2.6 1,2,5,6

II danie

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

III  tydzień listopada

Wtorek – 12.11 Środa – 13.11 Czwartek – 14.11 Piątek – 15.11

I danie
WOLNE Zupa pomidorowa z makaronem Zupa ogórkowa Krem z zielonego groszku            Zupa rybna                                  

1,2,6 2.6 2.6 2,4,6

II danie

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

IV  tydzień listopada

Poniedziałek – 18.11 Wtorek – 19.11 Środa – 20.11 Czwartek – 21.11 Piątek – 22.11

I danie
Żurek  na maślance Krem porowy z grzankami Krupnik 

1,2,6 2.6 1,2,6 1,2,5,6 1,6,7

II danie

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

V tydzień listopada

Poniedziałek – 25.11 Wtorek – 26.11 Środa –27.11 Czwartek –28.11 Piąatek - 29.11

I danie

Rosoł z makaronem Grochówa Krem brokułowy Zupa pomidorowa z zacierką

1.6 1,2,6 1,6,7 2.6 1,2,6

II danie

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

  Spaghetti bolognese, woda 
mineralna

Pierś z kurczaka duszonaw sosie 
pieczarkowym,ryż, brokuły 

gotowane , woda mineralna

 Naleśniki z dżemem, maślanka 
owocowa

Gulasz z warzywami, kasza bulgur, 
ogórek kiszony, woda mineralna

Kotleciki z ryby, ziemniaki, 
surówka wielowarzywna, woda 

mineralna

Kurczak pięc smaków z 
warzywami, ryż   , woda mineralna 

                       

Makaron z pesto, warzywa 
gotowane , woda mineralna             

                              

Pierś z kurczaka grilowana, 
ziemniaki, surówka 

wielowarzywna  , woda mineralna  
                                  

Pierogi leniwe, marchewka z 
ananasem  , woda mineralna           

                       

Krem z dyni z chrupkami 
kukurydzianymi

Kapuśniak z kiszonej kapusty

Udko pieczone z kurczaka, ryż, 
marchewka z groszkiem  , woda 

mineralna

Kotlet mielony, ziemniaki surówka 
wielowarzywna, woda mineralna

 Sos pomidorowo- warzywny, 
kasza pęczak   , woda mineralna

Bitki ze schabu, kopytka, 
buraczki  , woda mineralna

Paluszki rybne, ziemniaki , 
surówka z kiszonej kapusty , woda 

mineralna

Krem pieczarkowy z groszkiem 
ptysiowym

Pyzy, sos myśliwski  , woda 
mineralna                                       

1,2,7

Pulpety w sosie pomidorowy, 
ziemniaki, bukiet warzyw 

gotowanych   , woda mineralna

Sos szpinakowo-śmietanowy, 
makaron , woda mineralna

Kotlet schabowy,łódeczki 
ziemniaczane,  surówka 

wielowarzywna  , woda mineralna

Dorsz panierowany, ziemniaki, 
surówka wielowarzywna, woda 

mineralna
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