
Potrawy mogą zawierać składniki, które mogą być przyczyną alergii lub nietolerancji np.: gluten, seler, orzechy 
arachidowe, orzechy, ryby, jajko, itp. 
Wszystkie alergeny są wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 
dnia 25.10.2011 
- Cyfry przy daniach oznaczają alergeny zawarte w tych daniach (np.  

1 
pszenica, 

3 
jaja) 

I TYDZIEŃ (03.10.2016r. – 07.10.2016r.) 

 

PONIEDZIAŁEK 

zupa z fasolki szparagowej 

zupa rosół z makaronem 

pulpety w sosie pomidorowym 

ziemniaki 

surówka wielowarzywna 

spaghetti 

 

WTOREK 

zupa jarzynowa 

zupa pomidorowa 

kotlet schabowy 

ziemniaki  

buraczki 

spaghetti 

 

ŚRODA 

zupa ogórkowa 

zupa rosół z makaronem 

kurczak pieczony z sosem  

ziemniaki 

marchewka gotowana 

spaghetti 

 

CZWARTEK 

zupa kalafiorowa 

zupa pomidorowa 

gulasz wp  

kasza 

surówka z białej kapusty 

spaghetti 

 

PIĄTEK 

zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty 

zupa rosół z makaronem 

pierogi z serem+ masło 

spaghetti



Potrawy mogą zawierać składniki, które mogą być przyczyną alergii lub nietolerancji np.: gluten, seler, orzechy 
arachidowe, orzechy, ryby, jajko, itp. 
Wszystkie alergeny są wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 
dnia 25.10.2011 
- Cyfry przy daniach oznaczają alergeny zawarte w tych daniach (np.  

1 
pszenica, 

3 
jaja) 

II TYDZIEŃ (10.10.2016r. – 14.10.2016r.) 
 

PONIEDZIAŁEK 

zupa krupnik 

zupa pomidorowa 

kotlet mielony 

ziemniaki  

fasolka szparagowa 

spaghetti 

 

WTOREK  
zupa pieczarkowa 
zupa rosół z makaronem 
pyzy z sosem  bolońskim 

buraczki 

spaghetti 

 

ŚRODA 

zupa ogórkowa 

zupa pomidorowa 

kotlet devolaille 

ziemniaki 

marchewka gotowana 

spaghetti 

 

CZWARTEK 

zupa kalafiorowa 

zupa rosół z makaronem 

pieczeń wp z sosem 

ziemniaki 

buraczki 

spaghetti 

 

PIĄTEK 

zupa jarzynowa 

zupa pomidorowa 

mintaj panierowany 

ziemniaki 

surówka z kwaszonej kapusty 

spaghetti  
 



Potrawy mogą zawierać składniki, które mogą być przyczyną alergii lub nietolerancji np.: gluten, seler, orzechy 
arachidowe, orzechy, ryby, jajko, itp. 
Wszystkie alergeny są wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 
dnia 25.10.2011 
- Cyfry przy daniach oznaczają alergeny zawarte w tych daniach (np.  

1 
pszenica, 

3 
jaja) 

III TYDZIEŃ (17.10.2016r. – 21.10.2016r.) 

 

PONIEDZIAŁEK 

zupa kalafiorowa 1,9,7 

zupa rosół z makaronem 9,1 

gołąbki w sosie pomidorowym 1,3  

ziemniaki 

spaghetti  1 

 

WTOREK 

zupa z fasolki szparagowej1,9 

zupa pomidorowa 1,9,7 

schab duszony w sosie własnym 

ziemniaki 

kapusta modra gotowana z jabłkiem 

spaghetti  1 

 

ŚRODA 

zupa ogórkowa 1,9,7 

zupa rosół z makaronem 9,1 

kotlet drobiowy 1,3 

ziemniaki 

bukiet warzyw gotowanych na parze 

spaghetti  1 

 

CZWARTEK 

zupa jarzynowa 1,9,7 

zupa pomidorowa 1,9,7 

pierogi z mięsem (wyrób własny) 1,9 

kapusta kiszona gotowana 

spaghetti  1 

 

PIĄTEK 

zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty 1,9,7 

zupa rosół z makaronem 9,1 

naleśniki z serem i owocami   1,3,7 

spaghetti  1 



Potrawy mogą zawierać składniki, które mogą być przyczyną alergii lub nietolerancji np.: gluten, seler, orzechy 
arachidowe, orzechy, ryby, jajko, itp. 
Wszystkie alergeny są wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 
dnia 25.10.2011 
- Cyfry przy daniach oznaczają alergeny zawarte w tych daniach (np.  

1 
pszenica, 

3 
jaja) 

IV TYDZIEŃ (24.10.2016r. – 28.10.2016r.) 

 

PONIEDZIAŁEK 

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM 1,9,7 

ZUPA PIECZARKOWA1,7,9 

PYZY Z SOSEM BOLOŃSKIM 1, 

BURACZKI 
SPAGHETTI  9,1  
 
WTOREK 
ZUPA ROSÓŁ Z MAKARONEM 9,1 

ZUPA Z FASOLKI SZPARAGOWEJ 1,9,7 

KURCZAK W SOSIE JARZYNOWYM 
RYŻ 
BUKIET WARZYW  
SPAGHETTI  1 

 
ŚRODA 
ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM 1,9,7 

ZUPA OGÓRKOWA 1,9,7 

KOTLET DEVOLAILLE 1,3 

ZIEMNIAKI 
MARCHEWKA GOTOWANA 
SPAGHETTI  1 

 
CZWARTEK 
ZUPA ROSÓŁ Z MAKARONEM 9, 1 

 ZUPA KALAFIOROWA1,9,7 

KOTLET Z INDYKA 3,1 

ZIEMNIAKI 
SUR Z BIAŁEJ KAPUSTY 
SPAGHETTI  1 

 
PIĄTEK 
ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM 1,9,7 

JARZYNOWA 1, 7,9 

RYBA SMAŻONA PANIEROWANA 1,3,4 

ZIEMNIAKI 
SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ I OGÓRKIEM KISZONYM 
SPAGHETTI  1 


