
 
W jadłospisie zastrzega się prawo do zmian.  

 
 

          29.03  -  02.04 
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Pieczywo mieszane – razowe, 
pszenno-żytnie na zakwasie, 

masło, polędwica sopocka, żółty 
ser, sałata, papryka ogórek 

kiszony 
Herbata z dzikiej róży 

(1,6) 

 
Pieczywo mieszane – razowe, 
pszenno-żytnie na zakwasie, 

masło, biały serek z rzodkiewką 
szynka drobiowa z fileta, pomidor 

Herbata brzoskwiniowa 
(1,2,6) 

 
 
 

Pieczywo mieszane – razowe, 
pszenno-żytnie na zakwasie, 

masło, szynka szlachecka, sałatka 
z tuńczykiem i warzywami z 

naszej pracowni 
Herbata malinowa 

(1,6) 

Pieczywo mieszane – razowe, 
pszenno-żytnie na zakwasie, 

masło, sałatka jarzynowa wyrób 
własny, jako gotowane z 

majonezem parówki wieprzowe 
 Herbata owoce leśne 

(1,6) 

Pieczywo mieszane – razowe, 

pszenno-żytnie na zakwasie, 

masło, Żółty ser,  masło, 

powidła, ogórek zielony 

pomidor, Herbata 

wieloowocowa 

(1,6) 
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Gruszki/Marchewka 

 

 

 

 

Kalarepa/Biszkopty 

 

 

Pomarańcza  

 

 

 

 

 
 

jabłko/papryka 

 

 

 
banan/ogórek zielony 
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Krem kalafiorowy na bulionie ze 
świeżych warzyw z grzaneczkami 

(1,8) 

Kotlet mielony panierowany, ryż 
paraboliczny smażony z 

warzywami kukurydzą i z świeżą 
pietruszką (1) 

Kompot 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami i 
marchewką na bulionie ze 

świeżych warzyw (8) 

Makaron farfalle z sosem 
Neapolitana z pieczarką 

groszkiem zielonym i soczewicą 
oraz świeżymi ziołami  (1,8) 

Kompot 

Zupa pomidorowa z makaronem 
na bulionie ze świeżych warzyw 

(1,8)   

Jajko w sosie koperkowo 
chrzanowym, ziemniaki puree 
szpinak zasmażany na oliwie z 

czosnkiem (2) 

kompot 

Żurek wielkanocny z białą 
kiełbasą na bulionie za świeżych 

warzyw  (1,8) 

Schab ze śliwką w sosie 
pieczeniowym o aromacie 

grzybów leśnych, pyzy 
drożdżowe, kapusta modra 

zasmażana z jabłkami (1) 

kompot 

Rosół z kurczaka z makaronem 
na bulionie ze świeżych warzyw 

(1,8) 

Klopsiki rybne, ziemniaki 
pieczone w mundurkach z 
estragonem, marchewka z 

groszkiem(1,2,3) 

kompot 
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Rogal z makiem i dżemem (1) 
 

Owsianka z rodzynkami jabłkiem i 
sosem owocowym  (6) 

Koktajl truskawkowy na jogurcie 

naturalnym (6) 

 

Babka marmurkowa (1,2) 
 

Ciasto Marchewkowe Cioci Ani 

(1,2) 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 


