
 

 

18.01.2021r. 

poniedziałek 

 

 

Zupa brokułowa, zielenina chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Spaghetti z mięsem, herbata z sokiem 
zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

Skład: mięso wieprzowe, warzywa, masło, śmietana 

 

 

19.01.2021r.  

wtorek 

 

 

Rosół z makaronem i jarzynami, zielenina, chleb zwykły + razowy  
Zawiera alergeny: gluten, seler 

Skład: kurczaki, makaron, warzywa 

Udko z kurczaka pieczone, ziemniaki, sałata lodowa, kompot   
Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

Skład: udko z kurczaka, warzywa, masło, śmietana 

 

20.01.2021r.  

środa 

 

 

Zupa rybna, zielenina, chleb  
Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, ryba miruna, masło, śmietana 

Kotleciki z jajka, ziemniaki, surówka z marchwi i jabłka, kompot 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład: jajka, warzywa,  masło, śmietana 

 

 

21.01.2021r. 

czwartek 

 

Zupa pomidorowa z zacierką, zielenina, chleb  
zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, koncentrat pomidorowy, masło, śmietana 

Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki, kapusta duszona, herbata z sokiem 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład: schab, jajka, bułka tarta , olej 

 

22.01.2021r. 

piątek 

 

Żurek z jajkiem i kiełbasą, chleb 
zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne  

skład: żurek, jajka, kiełbasa wiejska 

Pierogi z owocami i śmietaną, kompot   
zawiera alergeny: gluten, jajka,  mleko i produkty pochodne  

skład: mąka pszenna, jajka, owoce, śmietana 

 

 

25.01.2021r. 

poniedziałek 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami, zielenina, chleb  
Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Paprykarz z indyka, kasza jęczmienna sałatka z ogórka, jabłka, kukurydzy, herbata  

z sokiem 
zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

skład: filet z indyka,  kasza, warzywa, masło, śmietana 

 



 

 

26.01.2021r. 

wtorek 

 

Zupa jarzynowa, zielenina, chleb  
Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Kotlet mielony, ziemniaki, ćwikła, kompot 
zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne  

skład: mięso wieprzowe, jajka, bułka tarta, warzywa 

 

 

27.01.2021r. 

środa 

 

Zupa gulaszowa, zielenina, chleb 
Zawiera alergeny: gluten, seler, masło  

Skład: mięso wołowe, warzywa, masło, 

Pierogi leniwe z masłem, kompot 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład: ser biały, mąka , masło 

 

28.01.2021r. 

czwartek 

 

Zupa grysikowa, zielenina, chleb 
zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

skład: warzywa, masło, kasza manna 

Nugetsy drobiowe, ziemniaki, marchewka mini na ciepło, herbata ze sokiem 
Zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne 

Skład: filet z kurczaka, warzywa, masło 

 

29.01.2021r. 

piątek 

 

Zupa z fasoli „Jaś” z kiełbasą, zielenina, chleb  
zawiera alergeny: gluten, seler, soja , mleko i produkty pochodne 

skład:  warzywa, masło. kiełbasa podwawelska 

Filet z ryby panierowanej, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej, kompot 
Zawiera alergeny: gluten,  ryba, mleko i produkty pochodne 

Skład: ryba brama, warzywa, masło 

 

 

 

 


