
 

 

 

15.02.2021r. 

poniedziałek 

 

 

Zupa ziemniaczana na zasmażce zabielana śmietaną, zielenina chleb zwykły + razowy 

Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Filet z indyka duszony w jarzynach, kasza gryczana, sałatka z ogórka, jabłka, kukurydzy, 

kompot 

zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: filet z indyka, warzywa, masło, śmietana 

 

 

16.02.2021r. 

wtorek 

 

 

Zupa neapolitańska z makaronem i serem żółtym, zielenina, chleb zwykły + razowy  

Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Bigos z mięsem, ziemniaki, herbata z sokiem, jabłko  

Zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, mięso wieprzowe, kiełbasa wiejska, masło 

 

17.02.2021r. 

środa 

 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, zielenina, chleb zwykły + razowy  

Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Makaron z serem białym i cukrem trzcinowym, kompot 

Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

Skład: makaron, ser biały, masło 

 

 

18.02.2021r. 

czwartek 

 

Rosół z makaronem i jarzynami, zielenina, chleb zwykły + razowy  

zawiera alergeny: gluten, seler 

Skład: kurczaki, warzywa, makaron 

Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki opiekane, sałatka z czerwonej kapusty  

z jabłkiem, herbata z sokiem 

Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, jajka 

Skład: schab, jajka, bułka tarta, olej, warzywa 

 

 

19.02.2021r. 

piątek 

 

Zupa rybna z warzywami, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, ryba, seler, mleko i produkty pochodne  

skład: warzywa, ryba miruna, masło, śmietana 

Ryż z truskawkami i śmietaną, kompot, banan   

zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne  

skład: ryż, mleko, masło, śmietana, truskawki 

 



 

22.02.2021r. 

poniedziałek 

 

Krupnik zabielany z mięsem, zielenina, chleb zwykły + razowy 

Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Racuchy drożdżowe z dżemem, herbata z sokiem, soczek owocowy 

zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

skład: mąka, drożdże, mleko, jajka, olej 

 

 

23.02.2021r. 

wtorek 

 

Zupa brokułowa z zacierką, zielenina, chleb zwykły + razowy  

Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Rolada faszerowana jajkiem, ziemniaki, sałatka z buraków z cebulką i jabłkiem, kompot  

zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne  

skład: mięso wieprzowe, jajka, warzywa, masło, śmietana 

 

 

24.02.2021r. 

środa 

 

Zupa z fasoli „Jaś” z kiełbasą, zielenina, chleb zwykły + razowy 

Zawiera alergeny: gluten, seler, soja, masło  

Skład: warzywa, kiełbasa wiejska, masło 

Kuleczki rybne w sosie koperkowym, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty z jabłkiem, 

herbata z sokiem, banan 

Zawiera alergeny: gluten, ryba, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład: ryba miruna, bułka tarta, olej, warzywa, masło 

 

25.02.2021r. 

czwartek 

 

Zupa grysikowa, zielenina, chleb zwykły + razowy 

zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

skład: warzywa, masło, kasza manna 

Kotleciki drobiowe z serem żółtym, pieczarkami i kukurydzą, ziemniaki, surówka  

z marchwi, selera i mandarynki, kompot 

Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład: filety drobiowe, jajka, warzywa, masło 

 

26.02.2021r. 

piątek 

 

Zupa pomidorowa z ryżem, zielenina, chleb zwykły + razowy  

zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

skład:  warzywa, koncentrat pomidorowy, masło, śmietana 

Pierogi ze szpinakiem i masłem, herbata z sokiem, pomarańcza 

Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład: mąka pszenna, ser biały, szpinak, jajka, masło 

 

 

 

 

 


