
01.03 – poniedziałek 
Zupa rosół z makaronem 

Stek wieprzowy z cebulką 

Ziemniaki 

Ogórek konserwowy 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

02.03  – wtorek 
Zupa pieczarkowa 

Kurczak pieczony 

Ryż 

Marchewka glazurowana 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

03.03  – środa 
Zupa kapuśniak 

Klopsik w sosie pomidorowym 

Ziemniaki 

Surówka z marchewki i jabłka 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

04.03  –  czwartek 
Zupa ogórkowa 

Pierś zapiekana z serem 

Ziemniaki 

Kalafior z bułką 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

05.03  –  piątek 
Zupa  krupnik 

Naleśniki z serem i cukrem pudrem 

Owoc sezonowy 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 
 

08.03  – poniedziałek 
Zupa krem dyniowy 

Pierś w płatkach kukurydzianych 

Ziemniaki pieczone w ziołach 

Surówka z warzyw mieszanych 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

09.03 – wtorek 
Zupa żurek 

Gulasz wieprzowy 

Kasza gryczana 

Surówka z czerwonej kapusty 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

10.03 –  środa 
Zupa grochówka 

Klopsik z indyka w sosie rumianym 

Makaron 

Buraczki na ciepło 

Woda 
 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

 
 

 

 
 

 

11.03 –  czwartek 
Zupa szczawiowa z jajkiem 

Makaron w sosie bolońskim z 

brokułem 

Woda 
 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

12.03  –  piątek 
Zupa kalafiorowa 

Nuggetsy rybne 

Pieczone frytki 

Surówka Colesław 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

 

15.03 – poniedziałek 
Zupa barszcz biały 

Kotlet schabowy 

Ziemniaki 

Surówka z marchewki i pora 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

16.03  – wtorek 
Zupa krem z białych warzyw 

Potrawka z kurczaka z zielonym 

groszkiem 

Kasza gryczana 

Surówka z kapusty pekińskiej i 

kukurydzy 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

17.03  – środa 
Zupa barszcz czerwony 

Krokiety z mięsem 

Surówka z kiszonej kapusty 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

18.03  –  czwartek 
Zupa  koperkowa 

Makaron z kurczakiem i warzywami 

w sosie z suszonych pomidorów 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

19.03  –  piątek 
Zupa pomidorowa 

Pierogi z owocami 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

 

22.03 – poniedziałek 
Zupa porowa z zacierką 

Kotlet mielony 

Ziemniaki 

Sałatka z buraków 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03  – wtorek 
Zupa rosół z makaronem 

Sznycel drobiowy zapiekany z serem 

Ziemniaki 

Marchewka na ciepło 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

24.03  – środa 
Zupa barszcz ukraiński 

Bitka wieprzowa w sosie własnym 

Ziemniaki 

Kalafior z bułką 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

25.03  –  czwartek 
Zupa ryżowa 

Nuggetsy z kurczaka 

Ziemniaki opiekane 

Surówka z warzyw mieszanych 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

26.03  –  piątek 
Zupa kapuśniak 

Kotlety ziemniaczane z sosem 

pieczarkowym 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

 

29.03 – poniedziałek 
Zupa ogórkowa 

Gałki wieprzowe cielęce / sos 

pomidorowy 

Kasza jęczmienna 

Surówka z pora i jabłka 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

30.03  – wtorek 
Zupa krem pomidorowy z groszkiem 

ptysiowym 

Siekane kotlety drobiowe z serem 

Ziemniaki 

Warzywa gotowane 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 

31.03  – środa 
Zupa  fasolowa 

Schab duszony w warzywach 

Kopytka ziemniaczane 

Sałatka z ogórka z papryką 

Woda 
(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, może zawierać: 

orzechy, gorczycę, soję, sezam, siarczany) 

 


