
Data 

I DANIE II DANIE- do wyboru jedno z poniższych 

Zupa Dania mięsne Dania wegetariańskie 

 

 

Czwartek 
1.10.2020r. 

Jarzynowa (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

Sos boloński z mięsem wieprzowym 
(150g.), makaron (150g.), surówka z 
warzyw mieszanych (150g.), kompot 

(250ml.) 
 

Cena: 15 zł. 
 

Papryka wegańska z kaszą jaglaną i 
warzywami (150 g.), ziemniaki (150g.), 

surówka z warzyw mieszanych 
(150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 14 zł. 

Kotlet mielony (150g.), ziemniaki 
(150g.), surówka z warzyw 

mieszanych (150g.), kompot (250ml.) 
 
 

Cena: 15 zł. 
 

Naleśniki z serem lub jabłkiem (280g.), 
podane z owocami sezonowymi 

(150g.), jogurtem i miodem, kompot 
(250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

Piątek 
2.10.2020 

Fasolowa (300 g.) 
 

Cena: 5 zł. 

Pieczony lub smażony filet z ryby (120g.), ziemniaki (150g.), surówka z 
kwaszonej kapusty z marchwią, jabłkiem i cebulą lub z marchwi i jabłka (150g.), 
kompot (250ml.) 
 
Cena: 15 zł. 

 
Knedle z owocami (250g.) podane z owocami sezonowymi (150g.), jogurtem i 
miodem, kompot (250ml.) 
 
Cena: 13 zł. 
 

Naleśniki z serem lub jabłkiem (280g.), podane z owocami sezonowymi (150g.), 
jogurtem i miodem, kompot (250ml.) 
 
Cena: 13 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data 

I DANIE II DANIE- do wyboru jedno z poniższych 

Zupa Dania mięsne Dania wegetariańskie 

 

Poniedziałek 
5.10.2020r. 

Pieczarkowa (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

Gulasz wieprzowy (150g.), kasza 
gryczana lub ziemniaki (150g.), 

surówka z kapusty pekińskiej (150g.), 
kompot (250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

 

Leczo warzywne (150 g.), kasza 
gryczana lub ziemniaki (150g.), 

surówka z kapusty pekińskiej (150g.), 
kompot (250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

Filet z indyka w warzywach (150g.), 
kasza gryczana lub ziemniaki (150g.), 
surówka z kapusty pekińskiej (150g.), 

kompot (250ml.) 
 

Cena: 15 zł. 
 

Naleśniki z serem lub jabłkiem 
(280g.), podane z owocami 

sezonowymi (150g.), jogurtem i 
miodem, kompot (250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

Wtorek 
6.10.2020r. 

Krupnik (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

Filet z indyka w sosie słodko- 
kwaśnym (150g.), ryż lub ziemniaki 

(150g.), surówka z czerwonej kapusty 
(150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

 

Placki ziemniaczane (200g.), surówka 
z czerwonej kapusty (150g.), kompot 

(250ml.) 
 
 

Cena: 13 zł. 

Schab pieczony (150g.), ryż lub 
ziemniaki (150g.), surówka z 

czerwonej kapusty (150g.), kompot 
(250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

 

Naleśniki z serem lub jabłkiem (280g.), 
podane z owocami sezonowymi 

(150g.), jogurtem i miodem, kompot 
(250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

Środa 
7.10.2020r. 

Zacierkowa (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

Bitka wieprzowa (130g.), ziemniaki 
(150 g.), surówka z marchewki i jabłka 

(150g.),  kompot (250ml.) 
 

Cena: 15 zł. 
 

Krokiety jarskie (250 g.), surówka z 
marchewki i jabłka (150g.),  kompot 

(250ml.) 
 

Cena: 14 zł 

Zapiekanka makaronowa z mięsem i 
warzywami (250g.), surówka z 

marchewki i jabłka (150g.),  kompot 
(250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

 

Naleśniki z serem lub jabłkiem (280g.), 
podane z owocami sezonowymi 

(150g.), jogurtem i miodem, kompot 
(250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

 

 



Czwartek 
8.10.2020r. 

Pomidorowa (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

 
Gyros z indyka (150g.), ryż (150g.), 

surówka z warzyw mieszanych 
(150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

 
 

 
Pesto z pomidorami i makaronem 

(250g.), surówka z warzyw 
mieszanych (150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 
 

Naleśniki z serem lub jabłkiem (280g.), 
podane z owocami sezonowymi 

(150g.), jogurtem i miodem, kompot 
(250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

 

Piątek 
9.10.2020 

Grochowa (300 g.) 
 

Cena: 5 zł. 

 
Pieczony lub smażony filet z ryby (100g.), ziemniaki (150g.), surówka z 
kwaszonej kapusty z marchwią, jabłkiem i cebulą (150g.), kompot (250ml.) 
 
Cena: 15 zł. 
 

 
Naleśniki ze szpinakiem (250g.), surówka z kwaszonej kapusty z marchwią, 
jabłkiem i cebulą (150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 14 zł. 
 

 
Naleśniki z serem lub jabłkiem (280g.), podane z owocami sezonowymi (150g.), 
jogurtem i miodem, kompot (250ml.) 
 
Cena: 13 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data 

I DANIE II DANIE- do wyboru jedno z poniższych 

Zupa Dania mięsne Dania wegetariańskie 

 

Poniedziałek 
12.10.2020r. 

Ogórkowa (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

Udko pieczone z kurczaka (150g.), 
ziemniaki (150g.), surówka z kapusty 

pekińskiej i kukurydzy (150g.), 
kompot (250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

 

Kotlet warzywny po japońsku (150 g.), 
ziemniaki (150g.), surówka z kapusty 

pekińskiej i kukurydzy (150g.), 
kompot (250ml.) 

 
Cena: 14 zł. 

 

Spaghetti z makaronem (250g.), 
surówka z kapusty pekińskiej i 

kukurydzy (150g.), kompot (250ml.) 
 

Cena: 15 zł. 
 

Naleśniki z serem lub jabłkiem 
(280g.), podane z owocami 

sezonowymi (150g.), jogurtem i 
miodem, kompot (250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

 

Wtorek 
13.10.2020r. 

Krupnik (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

Kotlet pożarski (150 g.), kasza 
gryczana lub ziemniaki (150g.), 

surówka z buraczka czerwonego 
(150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

 

Warzywa pieczone (150g.), kasza 
gryczana (150g.), surówka z buraczka 
czerwonego (150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 14 zł. 

Pulpet gotowany (150g.), kasza 
gryczana lub ziemniaki (150g.), 

surówka z buraczka czerwonego 
(150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

Naleśniki z serem lub jabłkiem 
(280g.), podane z owocami 

sezonowymi (150g.), jogurtem i 
miodem, kompot (250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

Środa 
14.10.2020r. 

Kapuśniak (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

Rizotto z mięsem i warzywami 
(250g.), surówka z kapusty czerwonej 

i ogórka (150g.), kompot (250ml.) 
 

Cena: 15 zł. 

 

Kotlet z ryby (150g.), ryż lub ziemniaki 
(150g.), surówka z kapusty czerwonej 

i ogórka (150g.), kompot (250ml.) 
 

Cena: 15 zł. 

 
Kotlet pożarski (150g.),  ryż lub 

ziemniaki (150g.), surówka z kapusty 
czerwonej i ogórka (150g.), kompot 

(250ml.) 
 

Cena: 15 zł. 
 

Naleśniki z serem lub jabłkiem 
(280g.), podane z owocami 

sezonowymi (150g.), jogurtem i 
miodem, kompot (250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

 

 

 

 



Czwartek 
15.10.2020r. 

Zacierkowa (300g.) 
 

Cena: 5 zł. 
 

Kapusta faszerowana z mięsem 
wieprzowym (150g.), kasza jaglana lub 

ziemniaki (150g.), surówka z selera i 
żurawiny (150g.), kompot (250ml.) 

 
Cena: 15 zł. 

 

Gołąbek jarski (150 g.), kasza jaglana 
lub ziemniaki (150g.), surówka z 

selera i żurawiny (150g.), kompot 
(250ml.) 

 
Cena: 14 zł. 

 

Filet z indyka w warzywach (150g.), 
kasza jaglana lub ziemniaki (150g.), 
surówka z selera i żurawiny (150g.), 

kompot (250ml.) 
 

Cena: 15 zł. 
 

Naleśniki z serem lub jabłkiem (280g.), 
podane z owocami sezonowymi 

(150g.), jogurtem i miodem, kompot 
(250ml.) 

 
Cena: 13 zł. 

 

Piątek 
16.10.2020 

Kalafiorowa (300 g.) 
 

Cena: 5 zł. 

Pieczony lub smażony filet z ryby (120g.), ziemniaki (150g.), surówka z 
kwaszonej kapusty z marchwią, jabłkiem i cebulą (150g.), kompot (250ml.) 
 
Cena: 15 zł. 

 
Leniwe z masłem (250g.) surówka z kwaszonej kapusty z marchwią, jabłkiem i 
cebulą (150g.), kompot (250ml.) 
 
Cena: 13 zł. 
 

Naleśniki z serem lub jabłkiem (280g.), podane z owocami sezonowymi (150g.), 
jogurtem i miodem, kompot (250ml.) 
 
Cena: 13 zł. 

 

 

 


