
I  tydzień września 

 Poniedziałek – 04.09 Wtorek – 05.09 Środa – 06.09 Czwartek – 07.09 Piątek – 08.09 

I danie Zupa krem z białych warzyw z 

groszkiem ptysiowym 

1,6,7 

Rosół z makaronem 

1,3,6,7 

Zupa ogórkowa 

1,2,6 

Zupa pomidorowa z ryżem 

1,2,6 

Zupa  krem porowy 

1,2,6 

II danie  Spaghetti bolognese, woda 
mineralna 

1,2,3,7 

Szynka pieczona, ziemniaki, 
buraczki, woda mineralna 

1,2,6 

Jajko sadzone, tłuczone 
ziemniaki, fasolka 

szparagowa, woda mineralna 
1,3,7 

Bitki ze schabu, pyzy, 
surówka z modrej kapusty, 

woda mineralna 
1,2,3,7 

Pierogi z truskawkami, 
maślanka owocowa 

1,2,3 

II  tydzień września 

 Poniedziałek – 11.09 Wtorek – 12.09 Środa – 13.09 Czwartek – 14.09 Piątek – 15.09 

I danie Rosół z lanymi kluskami 
1,2,3,6,7 

 

Krupnik 
1,6,7 

Zupa krem  z dyni 
1,2,6 

Zupa krem pomidorowo-
paprykowy 

1,2,6 

Zupa jarzynowa 
1,2,6 

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

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

Cukinia faszerowana mięsem 
mielonym i warzywami, sos 
pomidorowy, kasza kuskus, 

woda mineralna (1,3,7) 

Gulasz wieprzowy, kasza 
jęczmienna, ogórek 

kwaszony, woda mineralna 
1,2,7 

Sznycel z indyka, ziemniaki, 
mizeria, woda mineralna 

1,2,7 

Kotlety jajeczne, ziemniaki, 
fasolka szparagowa, kompot 

wieloowocowy 
1,3,7 

III  tydzień września 

 Poniedziałek – 18.09 Wtorek – 19.09 Środa – 20.09 Czwartek – 21.09 Piątek – 22.09 

I danie Zupa krem z cukinii z 
grzankami 

1,2,5,6 

Barszcz ukraiński 
1,2,6 

Zupa krem porowo-
ziemniaczany 

1,2,6 

Zupa pomidorowa z zacierką 
1,2,3,6 

Zupa jesienna 
1,2,6 

II danie Pulpety w sosie koperkowym 
ryż, warzywa gotowane, 

woda mineralna 
1,2,3,7 

Zapiekanka ziemniaczana z 
warzywami, maślanka 

2,6,7 

Kotlet schabowy, ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty, 

woda mineralna 
1,2,3,7 

Kotlety mielone, ziemniaki, 
buraczki, woda mineralna 

1,3,7 

Paluszki rybne, łódeczki 
ziemniaczane, surówka z 
kiszonej kapusty, woda 

mineralna (1,3,4,7) 

IV tydzień września 

 Poniedziałek – 25.09 Wtorek – 26.09 Środa – 27.09 Czwartek – 28.09 Piątek – 29.09 

I danie Kapuśniak ze słodkiej kapusty 
(1,2,6) 

Zupa kalafiorowa 
1,2,6 

Zupa krem z zielonego 
groszku (1,2,6) 

Zupa grochowa 
1,2,6,7 

Zupa ogórkowa 
1,2,6 

II danie Kurczak z warzywami i ryżem, 
woda mineralna 

1,6,7 

Moussaka, woda mineralna 
1,2,6,7 

Gołąbki meksykańskie w sosie 
pomidorowym, ziemniaki, 
warzywa gotowane, woda 

mineralna (1,3,6,7) 

Leczo warzywne z wędliną, 
bułka wieloziarnista, woda 

mineralna 
1,6,7 

Ryba panierowana, ziemniaki, 
surówka jesienna, kompot 

wieloowocowy 
1,3,4,7 



 


