
 
 

05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 

PONIEDZAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
     

09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 

PONIEDZAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
Zupa : 
Barszcz zabielany z makaronem 
Dania główne: 
Spaghetti napoli z tartym serem 

 

alergeny : 1, Zupa: 
Krem pomidorowy z wędzoną 
papryką 
Dania główne: 
Makaron farfalle z sosem aribbata 
z tartym serem mozzarella 
 

: 1,2, Zupa: 
Krem porowo ziemniaczany ze 
śmietanką  
Dania główne: 
Kaszotto gryczane z cukinią 
i warzywami  
 z dodatkiem sera feta posypane 
świeżą  pietruszką  
 

3 Zupa : 
Krem z marchewki  
Dania główne: 
Potrawka z tofu z ryżem 
parabolicznym , groszkiem z 
marchewką i świeżą pietruszką 

  

Zupa: 
Krem pieczarkowy 
Dania główne: 
Lasagne ze szpinakiem 

 

 
 



16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
Zupa: 
Zupa pomidorowa z ryżem  
Dania główne: 

racuszki z jabłkami podane z 
twarożkiem i musem 
owocowym 
 

Zupa: 
Włoski krem warzywny 
Dania główne: 
Panierowany falafel z  
 cieciorki i soczewicy podany z 
 kaszą bulgur z pieczoną cebulka i 
masełkiem ,mix warzyw z pieca 
 

Zupa: 
Grochówka 
Dania główne: 

pierogi ruskie z cebulką i 
surówką z kiszonej kapusty i 
jabłka  
 

Zupa: 
Krem z cieciorki ze śmietanką i 
pietruszką 
Dania główne: 
Naleśniki z twarożkiem 
Podane z prażonymi jabłkami 
I musem mango-brzoskwinia 
 

Zupa: 
Krem serowo brokułowy  
Dania główne: 
Panierowany kotlet warzywny, 
puree z ziemniaków, colesław 
 

 

23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 

PONIEDZIAŁE WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
Zupa : 
Rosół z makaronem 
Dania główne: 
Pierogi z twarożkiem podane z 
jabłkami prażonymi i polewą 
truskawkową 
 

Zupa: 
Barszcz ukraiński  
Dania główne: 

Tarta grecka z serem feta i 
oliwkami  podana z mixem sałat 
z sosem vinegrette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zupa : 
Krupnik na kaszy jęczmiennej 
Dania główne: 
Leczo warzywne podane z 
plackami ziemniaczanymi i 
śmietanka 

Zupa: 
Kapuśniak na wędzonce 
Dania główne: 
Risotto z warzywami z 
 sałatką z pomidorów i 
 jogurtu greckiego   
 

Zupa: 
Krem porowo ziemniaczany ze 
śmietanką  
Dania główne: 
Burrito z warzywami, kukurydzą, 
fasolą i serem cheddar, salsa 
pomidorowa, sos  jogurtowo 
śmietanowy 
 



30.08 31.08    

CZWARTEK PIĄTEK    
Zupa : 
Krem serowo brokułowy  
Dania główne: 
Warzywa w pięciu smakach z 
ryżem parabolicznym i słodko 
kwaśną surówką z kapusty i 
marchewki  
 

Zupa : 
Zupa jarzynowa  
Dania główne: 

Panierowany kotlet warzywny, 
ryż czerwony z cebulką 
pieczoną, sałatka szwedzka  
 

   

 


