
PONIEDZIAŁEK    31.10.2022 

  
  

  
Wtorek                   01.11.2022 

  

  
  
  
Środa                      02.11.2022 
Krupnik.  (alergeny; seler .gluten.) wywar drobiowy,lubczyk,włoszczyzna paski,sól,pieprz,mieszanka 
warzywna,kasza, ziemniaki, natka pietruszki. 
Łazanki. (alergeny;gluten ,jajka,)  łopatka,kapusta kiszona,pieczarki,olej,sól pieprz,przyprawa 
warzywna, makaron świderki,cebula. 
Woda źródlana. 
Czwartek              03.11.2022 
Barszcz ukraiński(alergeny;gluten.śmietana 22%seler)wywar drobiowy, lubczyk, włoszczyzna 
paski,sól,pieprz,natka pietruszki mąka pszenna , śmietana 22% ,ziemniaki barszcz ukraiński 
koncentrat barszczu czerwonego,,mieszanka warzywna,fasola jaś. 

Pieczeń  z indyka ,ziemniaki.(alergeny;gluten, gorczyca,masło 82%) filet indyka,czosnek 
granulowany,papryka czerwona słodka,mąka pszenna,masło 82%,musztarda sól pieprz 
Surówka  z selera.(alergeny: seler,jogurt naturalny) seler,jabłko ,jogurt naturalny,rodzynki sól 
pieprz ,cukier. 

Woda źródlana. 
Piątek                    04.11.2022 

Zupa zacierkowa. (alergeny;seler,gluten) wywar drobiowy,włoszczyzna paski, natka 
pietruszki,makaron zacierka sól pieprz mieszanka warzywna. 
Filet rybny  w cieście, ziemniaki.(alergeny:ryba,mleko 2%jajka,masło 82%,gluten) filet 
rybny,mleko2%,jajko,olej rzepakowy ,ziemniaki masło 82%.mąka pszenna ,pieprz 
cytrynowy,kolendra. 
Surówka  z  kapusty kiszonej. (alergeny) kapusta kiszona,marchew,cebula,natka,olej 
rzepakowy,cukier, pieprz 
Woda źródlana. 

 
  



PONIEDZIAŁEK      07.11.2022 
Zupa  szpinakowa.  (alergeny; seler,gluten,śmietana22%,) wywar  drobiowy , lubczyk, włoszczyzna  
paski, szpinak czosnek,ziemniaki, śmietana 22%,mąka pszenna,sól pieprz, mieszanka warzywna. 
Ryż z jabłkiem. (alergeny:gluten,masło82% cynamon)ryż paraboliczny,sól ,jabłka ,cukier ,cynamon 
,masło82% 

Woda źródlana. 
Wtorek                    08.11.2022 

Zupa  grysikowa. (alergeny; seler) wywar drobiowy,lubczyk,włoszczyzna paski,sól,pieprz,mieszanka 
przypraw,kasza manna, natka pietruszki. 
Kotlet  mielony  ziemniaki.(alergeny; gluten,masło 82%,mleko 2%) łopatka, cebula, jajko , bułka 
pszenna, bułka tarta ,ole j,czosnek granulowany,ziemniaki , masło 82% mleko 2% sól ,pieprz ,pieprz 
ziołowy. 
Buraki  z  jabłkiem .(alergeny)buraki,jabłko,cukier ,ocet. 

Woda źródlana. 
Środa                        09.11.2022 
Krem marchewkowy z groszkiem ptysiowym. (alergeny; seler, gluten ,jajka,) wywar 
drobiowy,marchew, przyprawa warzywna,ziemniaki ,sól , pieprz, groszek ptysiowy. 
Saszetki z kurczaka z serem,ziemniaki. (alergeny:ser żóły,mleko2% masło82%.gluten,jajka) filet 
kurczaka ser żółty,papryka czerwona słodka.czosnek granulowany,jajko,olej rzepakowy,mleko2% 
masło22% bułka tarta. 
Surówka  z kapusty białej.(alergeny;) kapusta biała,koper,marchew,ogórek kiszony,cebula,olej 
rzepakowy,sól,pieprz,cukier,ocet. 

Woda źródlana. 
Czwartek                 10.11.2022 

Lane  ciasto. ( alergeny; seler,jajka,gluten) wywar drobiowy, lubczyk, włoszczyzna 
paski,sól,pieprz,natka pietruszki mąka pszenna , jajka ,mieszanka warzywna. 
Filet rybny ,ziemniaki.(alergeny;ryba,jajko.gluten.) filet rybny,jajko,bułka tarta,olej,pieprz 
cytrynowy,sól,kolendra,ziemniaki,masło82% mleko2% 
Kapusta  kiszona z pieczarkami.(alergeny;masło 82%) kapusta kiszona.cebula,,sól pieprz ,ziele 
angielskie liść laurowy.masło82% pieczarki. 

Woda źródlana. 
Piątek                       11.11.2022 

  

  
  
  

 
  



PONIEDZIAŁEK    14.11.2022 
Zupa fasolowa.(alergeny; seler,masło 82%.gluten)wywar wieprzowy,lubczyk,włoszczyzna 
paski,sól,pieprz,mieszanka warzywna, fasola jaś ziemniaki,masło maka,majeranek ziele angielskie 
liść laurowy, 
Racuchy drożdowe  z cukrem pudrem.( alergeny; mleko2%,jajka,gluten) mąka pszenna ,drożdże 
mleko 2% cukier .olej rzepakowy,jajka 
  

Woda źródlana. 
Wtorek                  15.11.2022 
Krem z pora i groszek ptysiowy. (alergeny;seler , śmietana 22%,jajka gluten)wywar 
drobiowy,lubczyk,włoszczyzna paski,sól,pieprz,mieszanka warzywna, por ,ziemniaki.smietana, 
groszek ptysiowy. 
Kotlet  schabowy,ziemniaki .(alergeny;jajko,gluten,masło 82%,mleko2%, jajka) schab, jajko ,bułka 
tarta,olej, sól pieprz ,ziemniaki,masło82%,mleko2%. 
Marchewka  z groszkiem. (alergeny;masło 82%,gluten) marchewka ,groszek mąka 
pszenna,mleko,masło82% 

Woda źródlana. 
Środa                      16.11.2022 
Zupa ogórkowa z ziemniakami.(alergeny;seler gluten śmietana22%)wywar 
drobiowy,lubczyk,włoszczyzna paski,sól,pieprz,mieszanka warzywna,ogórki kiszone ,śmietana 
22%,mąka pszenna, ziemniaki.ziele angielskie liść laurowy,koperek. 
Sos śmietanowo-serowy z brokułami i  kurczakiem , makaron świderki  (alergeny: gluten, ser 
gouda, śmietana 22%, jajka ) filet z kurczaka,  ser gouda, brokuły, śmietana 22%  mąka 
pszenna,  czosnek granulowany, sól, pieprz , olej rzepakowy, mieszanka warzywna , makaron 
świderki  

Woda źródlana. 
Czwartek              17.11.2022 
Barszcz  czerwony z makaronem. (alergeny;seler, gluten,  jajka,smietana22%) wywar 
drobiowy,lubczyk,włoszczyzna paski,sól,pieprz,mieszanka warzywna,buraki,kancentrat barszczu 
czerwonego, śmietana22% mąka pszenna,makaron. 

Gulasz wieprzowy kasza.(alergeny:gluten,gorczyca,) łopatka,kminek,musztarda,pieprz 
ziołowy,czosnek granulowany,papryka czerwona słodka,masło,cebula,przyprawa warzywna. 
Ogórek konserwowy.(alergeny;gorczyca)ogórek konserwowy. 
Woda źródlana. 
Piątek                    18.11.2022 
Zupa ryżowa. (alergeny;seler gluten) wywar drobiowy, lubczyk,włoszczyzna paski, natka pietruszki, 
ryż , sól, piepr z ,mieszanka warzywna. 
Filet rybny .(alergeny;ryba,jajko, gluten.) filet rybny,jajko,bułka tarta,olej rzepakowy,pieprz 
cytrynowy,sól,kolendra. 

Warzywa po grecku.(alergeny;seler,)marchew , seler, cebula,koncentrat pomidorowy, bazylia,zioła 
prowansalskie sól ,pieprz ziołowy,olej rzepakowy. 
Woda źródlana. 

 
  



PONIEDZIAŁEK   21.11.2022 
Zupa  gulaszowa. (alergeny;seler,gluten) wywar wieprzowy,lubczyk,włoszczyzna 
paski,sól,pieprz,mieszanka warzywna ,łopatka,papryka  czerwona,liść laurowy,ziele angielskie, 
ziemniaki,kminek,papryka czerwona słodka,czosnek granulowany ,koncentrat pomidorowy,mąka. 
Makaron  z  serem.(alergeny; masło 82%,gluten ,ser twarogowy.jajka.) makaron świderki ,ser 
twarogowy ,masło 82%,cukier sól. 

Woda źródlana. 
Wtorek                 22.11.2022 
Zupa  z fasolki szparagowej. (alergeny;masło gluten,seler)  wywar drobiowy,lubczyk,włoszczyzna 
paski,sól,pieprz, fasolka,  szparagowa .mieszanka warzywna,masło 82% ziemniaki,mąka 
pszenna,natka pietruszki. 
Pieczeń z karczku ,ziemniaki. (alergeny; masło82%,gluten,mleko2%) karczek,masło 
82%,cebula,mąka pszenna,papryka czerwona słodka,czosnek granulowany 
,sól,pieprz,ziemniaki,mleko 2% 

Surówka  z ogórków kiszonych.(alergeny:)ogórki kiszony,marchew cebula,olej rzepakowy,pieprz. 

Woda źródlana. 
Środa                     23.11.2022 
Krem  brokułowy  groszek ptysiowy. (alergeny;seler,gluten jajka,masło82%) wywar 
drobiowy,lubczyk,włoszczyzna paski,sól,pieprz,brokuł ,groszek ptysiowy,mieszanka warzywna 
,ziemniaki. 
Risotto.(alergeny;gluten.masło82%)  ryż paraboliczny masło 82%, filet z kurczaka,papryka czerwona 
słodka, czosnek granulowany,zioła prowansalskie,groszek konserwowy,kukurydza 
konserwowa,papryka konserwowa,sól, pieprz, mąka pszenna, koncentrat pomidorowy. 
  

Woda źródlana. 
Czwartek             24.11.2022 
Zupa koperkowa.(alergeny;seler,śmietana22%,gluten.) wywar drobiowy,lubczyk,włoszczyzna 
paski,sól,pieprz,koperek,ziemniaki,śmietana 22%,mąka,mieszanka warzywna. 
Kotlet ala devolay ziemniaki.(alergeny;gluten, masło82% mleko,ser żółty)filet kurczaka,jajka,bułka 
tarta ,masło82% ,ser żołty,sol ,pieprz ,czosnek granulowany,olej 
Surówka z czerwonej kapusty.(alergeny:) kapusta czerwona,cebula,jabłko ,ocet ,sól ,pieprz, 
majonez. 

Woda źródlana. 
Piątek                   25.11.2022 
Zupa  pomidorowa z ryżem. (alergeny;seler,gluten.śmietana22%) wywar 
drobiowy,lubczyk,włoszczyzna paski,sól,pieprz,mieszanka warzywna,koncentrat 
pomidorowy,śmietana 22%,mąka pszenna, ryż. 
Filet rybny ..(alergeny;ryba,jajko, gluten.) filet rybny,jajko,bułka tarta,olej rzepakowy,pieprz 
cytrynowy,sól,kolendra. 

Ziemniaki  z kapustą.(alergeny;)ziemniaki, czosnek,słonina,kapusta kiszona, sól,cebula. 
Woda źródlana. 

 


