
I  tydzień maja 

 Poniedziałek – 01.05 Wtorek – 02.05 Środa – 03.05 Czwartek – 04.05 Piątek – 05.05 

I danie Dzień Dzień Dzień Zupa gulaszowa 

2,6,7 

Zupa  krem  selerowo – porowy z 

grzankami (1,2,5,6) 

II danie wolny wolny wolny 
 

Racuchy z cukrem pudrem, 
maślanka owocowa 

1,2,3 

Paluszki rybne, ziemniaki, 
surówka z kwaszonej kapusty, 

woda mineralna 1,3,6 

II  tydzień maja 

 Poniedziałek – 08.05 Wtorek – 09.05 Środa – 10.05 Czwartek – 11.05 Piątek – 12.05 

I danie Zupa jarzynowa 
2,6,7 

 

Zupa krem kalafiorowy z 
zacierką makaronową 

1,2,3,6 

Krupnik 
1,3,6 

Krem pomidorowo – 
paprykowy ze śmietaną 

2,6, 

Zupa ogórkowa 
2,6 

II danie Pieczone udko z kurczaka w 
sosie potrawkowym, ryż, 

groszek z marchewką, woda 
mineralna (1,2,7) 

Zapiekanka a’la moussaka, 
woda mineralna 

2,3,7 

Kluski pszenne z cebulką i 
wędliną, kapusta kwaszona 
gotowana, woda mineralna 

1,2,3,6,7 

Kotlet mielony z dodatkiem 
kaszy, ziemniaki, buraczki, 

woda mineralna 
1,3,7 

Pierogi leniwe z masłem i 
cukrem, sałatka owocowa, 

woda mineralna 
1,2,3, 

III  tydzień maja 

 Poniedziałek – 15.05 Wtorek – 16.05 Środa – 17.05 Czwartek – 18.05 Piątek – 19.05 

I danie Barszcz ukraiński 
2,6,7 

Rosół z makaronem 
1,6 

Zupa krem fasolowy 
2,6 

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

Zupa krem brokułowy z 
groszkiem ptysiowym 1,2,3,6 

II danie Makaron z sosem bolońskim, 
woda mineralna 

1,2,7 

Kotlet schabowy, ziemniaki, 
kapusta biała gotowana, 

woda mineralna 1,3,7 

Leczo warzywne z wędliną, 
woda mineralna 

6,7 

Kurczak w sosie śmietanowo 
warzywnym, kompot 
wieloowocowy 2,6,7 

Kotlet jajeczny, ziemniaki, 
fasolka szparagowa, woda 

mineralna 1,3,7 

IV tydzień maja 

 Poniedziałek – 22.05 Wtorek – 23.05 Środa – 24.05 Czwartek – 25.05 Piątek – 26.05 

I danie Zupa ziemniaczana z soczewicą 
1,2,7 

Zupa z fasolki szparagowej 
z ziemniakami 2,6,7 

zielona zielona zielona 

II danie Kasza jęczmienna z gryczaną, 
gulasz wieprzowy, ogórek 

kiszony, woda mineralna 1,2,7 

Pierogi z truskawkami, 
kompot wieloowocowy 

1,2,3 

szkoła szkoła szkoła 

V tydzień maja 

 Poniedziałek – 29.05 Wtorek – 30.05 Środa – 31.05 

I danie Kapuśniak z kiszonej kapusty 
2,6,7 

Rosolnik z kaszą manną 
1,6,7 

Grochówka z wędliną 
1,6,7 

II danie Udko pieczone w maślance, ziemniaki, 
mizeria, woda mineralna 2,7 

Gołąbki meksykańskie w sosie pomidorowym, ziemniaki, 
surówka wykwintna, woda mineralna 2,3,6,7 

Makaron z pesto, warzywa gotowane, woda 
mineralna 1,2,3,8 


