
 

 

I  tydzień stycznia 

 Poniedziałek – 01.01 Wtorek – 02.01 Środa – 03.01 Czwartek – 04.01 Piątek – 05.01 

I danie Dzień Krem brokułowy z 

grzankami 

1,2,6,5 

Zupa krem z białych warzyw 

2,6,7 

Zupa jarzynowa 

2,6,7 

Barszcz czerwony z 

makaronem 

1,2,3,6 

II 
danie 

 Wolny 
 

Makaron z sosem 
bolońskim, woda mineralna 

1,2,3,7 

Risotto z warzywami, woda 
mineralna 

1,6,7 

Gulasz wieprzowy, kasza 
jęczmienna, buraczki, woda 

mineralna 
1,2,6,7 

 

Kotlety z selera, ziemniaki, 
surówka porowa, woda 

mineralna 
2,6,7 

II  tydzień stycznia 

 Poniedziałek – 08.01 Wtorek – 09.01 Środa – 10.01 Czwartek – 11.01 Piątek – 12.01 

I danie Zupa krem z zielonego 
groszku 

2,6,7 
 

Zupa pomidorowa z ryżem 
1,2,6,7 

Zupa krem pieczarkowy 
1,2,6,7 

Zupa ogórkowa 
2,6,7 

Zupa z fasolki szparagowej 
2,6,7 

II 
danie 

Kurczak z warzywami i ryżem, 
woda mineralna 

1,2,6 
 

Filet z indyka pieczony, 
ziemniaki, bukiet warzyw, 

woda mineralna 
1,7 

 

Jajko sadzone, ziemniaki, 
fasolka szparagowa, woda 

mineralna 
1,3 

Kurczak w sosie śmietanowo- 
szpinakowym, makaron, bukiet 

warzyw woda mineralna 
1,2,3,7 

Łosoś z pieca, ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty, 

woda mineralna 
4,6,7 

III  tydzień stycznia 

 Poniedziałek – 15.01 Wtorek – 16.01 Środa – 17.01 Czwartek – 18.01 Piątek – 19.01 

I danie Krem porowy 
1,2,6,7 

Krem selerowy z grzankami 
1,2,6,5 

Barszcz ukraiński 
2,6,7 

Zupa z czerwonej soczewicy 
1,2,6 

Zupa pomidorowa z lanymi 
kluskami 
1,2,3,6,7 

II 
danie 

Kotlet mielony, ziemniaki, 
groszek z marchewką, woda 

mineralna 
1,3,7 

Kasza pęczak z sosem 
mięsno-warzywnym, 

buraczki, woda mineralna 
1,7 

Pierogi z truskawkami i 
cukrem, maślanka owocowa 

1,2,3, 

Bitki ze schabu, pyzy, modra 
kapusta, woda mineralna 

1,2,3,7 

Makaron z sosem 
śmietanowo -szpinakowym, 

woda mineralna 
1,2,3,7 

IV tydzień stycznia 

 Poniedziałek – 22.01 Wtorek – 23.01 Środa – 24.01 Czwartek – 25.01 Piątek – 26.01 



I danie Zupa krem jarzynowy 
2,6,7 

Rosół z makaronem 
1,2,3,6 

Zupa krem z białych warzyw 
1,2,6,7 

Zupa krem porowy 
2,6,7 

Zupa ogórkowa z ryżem 
1,2,6,7 

II 
danie 

Kasza owsiana z sosem 
warzywno-pomidorowym, 

woda mineralna 
1,2,6 

Kotlet drobiowy 
panierowany w płatkach 

owsianych, ziemniaki, 
brokuły, woda mineralna 

1,2,3,7 
 

Zapiekanka ziemniaczana z 
warzywami i wędliną, 

maślanka 
2,6,7 

 

Burgery wieprzowo-wołowe w 
bułce pełnoziarnistej, z sałatą i 

pomidorem, łódeczki 
ziemniaczane, woda mineralna 

1,2,3,6,7 

 
Paluszki rybne, ziemniaki, 
surówka porowa, woda 

mineralna 
1,2,3,7 

 

V tydzień stycznia 

 Poniedziałek – 29.01 Wtorek – 30.01 Środa – 31.01 

I danie Kapuśniak ze słodkiej kapusty 
2,6,7 

Zupa gulaszowa 
2,6,7 

Krupnik 
1,2,6,7 

II danie Nuggetsy z kurczaka, łódeczki ziemniaczane, 
surówka żydowska, woda mineralna 

1,2,3,6,7 

Spaghetti carbonara, woda mineralna 
1,2,6,7 

 

Gołąbki w sosie pomidorowym, ziemniaki, woda 
mineralna 

 
1,2,3,6,7 

 

 


