
01.06  – wtorek 
Zupa botwinka 

Kotlet pożarski 

Ziemniaki 

Surówka z marchewki i jabłka 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 
02.06  –  środa 

Zupa żurek 

Makaron w sosie bolońskim 

Brokuł 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 
 

 

07.06 – poniedziałek 
Zupa ogórkowa 

Leczo z cukinią 

Ryż 

Surówka z kapusty pekińskiej 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

08.06  – wtorek 
Zupa pomidorowa 

Kotlet schabowy 

Ziemniaki 

Mizeria 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

09.06  – środa 
Zupa pieczarkowa 

Klopsik w sosie pomidorowym 

Kasza jęczmienna 

Sałatka z buraków 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

 

10.06  –  czwartek 
Zupa jarzynowa 

Pierś po parysku 

Ziemniaki 

Surówka z czerwonej kapusty 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

11.06 –  piątek 
Zupa krupnik 

Serniki z sosem owocowym 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

 

 

14.06 – poniedziałek 
Zupa kapuśniak z młodej 

kapusty 

Gałki drobiowe w sosie 

koperkowym 

Kasza gryczana 

Surówka z marchewki i 

kukurydzy 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

15.06  – wtorek 
Zupa barszcz czerwony 

Schab duszony w warzywach 

Ziemniaki 

Ogórek konserwowy 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

16.06  – środa 
Zupa szczawiowa 

Pierś w płatkach 

kukurydzianych 

Ziemniaki 

Surówka z czerwonej kapusty 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

17.06  –  czwartek 
Zupa barszcz biały 

Klopsik wieprzowy 

Makaron 

Sałata ze śmietaną 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06 –  piątek 
Zupa kalafiorowa 

Ryba panierowana 

Ziemniaki 

Surówka z warzyw 

mieszanych 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

 

 

21.06 – poniedziałek 
Zupa pomidorowa 

Kotlet mielony 

Ziemniaki 

Mizeria 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

 

22.06  – wtorek 
Zupa  krupnik 

Kotlet schabowy 

Ziemniaki 

Surówka wielowarzywna 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

 

23.06  – środa 
Zupa ogórkowa 

Makaron z kurczakiem i 

warzywami 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

 

24.06  –  czwartek 
Zupa rosół z makaronem 

Pizza 

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

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 
 

 

 

 


