
I  tydzień kwietnia 

 Poniedziałek – 03.04 Wtorek – 04.04 Środa – 05.04 Czwartek – 06.04 Piątek – 07.04 

I danie Rosół z lanymi kluseczkami 

1,2,3,6 

Zupa krem porowy  

z grzankami (1,2,5) 

Zupa gulaszowa 

2,6 

Kapuśniak ze słodkiej kapusty 

2,6 

Zupa  krem  z białych warzyw 

2,6 

II danie Kotlet drobiowy 
panierowany w płatkach 

owsianych, ziemniaki, 
surówka domowa, woda 

mineralna (1,6,3,7) 

Kasza jęczmienna z gryczaną, 
gulasz mięsno-warzywny, 

woda mineralna 
1,6,7 

Racuchy z cukrem pudrem, 
maślanka owocowa 

1,2,3 

Leczo warzywne z wędliną, 
woda mineralna 

6,7 

Ziemniaki tłuczone, jajko 
sadzone, fasolka szparagowa, 

woda mineralna 
2,3 

II  tydzień kwietnia 

 Poniedziałek – 10.04 Wtorek – 11.04 Środa – 12.04 Czwartek – 13.04 Piątek – 14.04 

I danie Zupa krem z zielonego 
groszku (2,6) 

Zupa ziemniaczana z 
soczewicą (1,6) 

Żurek na maślance z jajkiem 
2,3 

Dzień wolny Dzień wolny 

II danie Pieczone udko z kurczaka, 
ryż, groszek z marchewką, 

woda mineralna 
1,7 

Gołąbki po meksykańsku, sos 
pomidorowy, ziemniaki, 

woda mineralna 
1,3,7 

Kiełbasa biała pieczona z 
cebulką, ziemniaki, kapusta 

kwaszona gotowana, 
woda mineralna (6, 7) 

  

III  tydzień kwietnia 

 Poniedziałek – 17.04 Wtorek – 18.04 Środa – 19.04 Czwartek – 20.04 Piątek – 21.04 

I danie Dzień wolny Dzień wolny Zupa krem z cukinii 
2,6 

Zupa pomidorowa z ryżem 
1,2,6 

Zupa z fasolki szparagowej z 
dodatkiem ziemniaków (2,6) 

II danie   Makaron z sosem bolońskim, 
woda mineralna 

1,2,7 

Rolada z indyka z warzywami, 
ziemniaki, buraczki, woda 

mineralna 
2,6,7 

Ryba panierowana, łódeczki 
ziemniaczane, surówka z 

kapusty, kompot 
wieloowocowy (1,3,7,4) 

IV tydzień kwietnia 

 Poniedziałek – 24.04 Wtorek – 25.04 Środa – 26.04 Czwartek – 27.04 Piątek – 28.04 

I danie Krupnik 
1,2,6 

 

Zupa krem z pieczarek z 
groszkiem ptysiowym 

1,2,3,6 

Zupa pomidorowa z lanymi 
kluseczkami 

1,2,3,6 

Rosół z makaronem 
1,2,3,6 

Zupa ogórkowa 
2,6 

II danie Pieczeń wieprzowa, kopytka, 
buraczki, woda mineralna 

1,2,3 

Spaghetti carbonara, woda 
mineralna 
1,2,3,6,7 

Placki ziemniaczane z 
cukrem, kompot 

wieloowocowy (1,2) 

Bitki ze schabu ,pyzy, 
surówka z modrej kapusty 
woda mineralna (1,2,3,7) 

Ryż zapiekany z jabłkami, 
kompot wieloowocowy 

1,2 

 


