
MENU LISTOPAD 2020 

 

02.11.2020 – Poniedziałek 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami (seler,nabiał) 

Łazanki z kapustą i kiełbasą, kompot wieloowocowy (gluten) 

 

03.11.2020 - Wtorek 

Zupa ogórkowa z ryżem (seler,nabiał) 

Kotlet mielony, ziemniaki, buraczki, kompot agrestowy (jaja,gluten) 

 

04.11.2020 – Środa 

Żurek z jajkiem (seler,nabiał,jaja,gluten) 

Naleśniki z dżemem, owoc, kompot wiśniowy (nabiał,gluten,jaja) 

 

05.11.2020 – Czwartek 

Zupa pieczarkowa (nabiał,seler) 

Pieczeń z łopatki, kasza na sypko, marchewka mini, kompot z aronii (gluten) 

 

06.11.2020 – Piątek 

Zupa jarzynowa (seler,nabiał) 

Ryba z pieca, ziemniaki, sałata lodowa , kompot z czarnej porzeczki (ryba,jaj,gluten) 

 

09.11.2020 – Poniedziałek 

Kapuśniak (seler) 

Pierogi z jagodami i masłem, kompot truskawkowy (gluten,nabiał) 

 

10.11.2020 – Wtorek 

Barszcz zabielany z ziemniakami (seler,nabiał) 

Gulasz wieprzowy, kasza gryczana, ogórek kiszony, kompot wieloowocowy (gluten) 

 



 

12.11.2020 – Czwartek 

Zupa pomidorowa z ryżem (seler,nabiał) 

Kotlet żu-żu, ziemniaki, sałatka z kapusty, kompot z aronii (jaja,gluten) 

 

13.11.2020 – Piątek 

Zupa ziemniaczana (seler,nabiał) 

Makaron z twarogiem i masłem, kompot wiśniowy, owoc (gluten,nabiał) 

 

16.11.2020 – Poniedziałek 

Zupa dyniowa z grzankami (seler,nabiał,gluten) 

Pulpety w sosie koperkowym, ziemniaki, sałatka z kapusty czerwonej, kompot 
agrestowy (gluten,jaja,nabiał) 

 

17.11.2020 – Wtorek 

Barszcz ukraiński (seler,gluten,nabiał) 

Kaszotto z sosem pieczarkowym, kompot porzeczkowy (gluten,nabiał) 

 

18.11.2020 – Środa 

Krem z brokuły z groszkiem ptysiowym (seler,gluten,nabiał,jaja) 

Nugetsy z kurczaka, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej i marchewki, kompot 
wieloowocowy (jaja,gluten) 

 

19.11.2020 – Czwartek 

Rosół z makaronem (seler,gluten,jaja) 

Pierogi leniwe z musem truskawkowym, woda z cytryną (jaja,nabiał) 

 

20.11.2020 – Piątek 

Zupa wielowarzywna (seler,nabiał) 

Mintaj panierowany, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, kompot z aronii 
(ryba,jaja,gluten) 

 



 

23.11.2020 – Poniedziałek 

Krupnik (seler,gluten) 

Spaghetti z sosem bolońskim, kompot agrestowy (gluten) 

 

24.11.2020 – Wtorek 

Zupa grysikowa (seler,gluten) 

Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka „colesław”, kompot z czarnej porzeczki 
(gluten,jaja) 

 

25.11.2020 – Środa 

Zupa gulaszowa (seler,gluten) 

Ryż z jabłkami i bitą śmietaną, woda (nabiał) 

 

26.11.2020 – Czwartek 

Zupa ogórkowa z ryżem (seler,nabiał) 

Pieczeń z indyka, ziemniaki, sałatka z czerwonej kapusty, kompot truskawkowy 
(gluten) 

 

27.11.2020 – Piątek 

Zupa pomidorowa z makaronem (seler,nabiał,gluten) 

Placki ziemniaczane z śmietaną (jaja,gluten,nabiał) 

 

30.11.2020 – Poniedziałek 

Grochówka z kiełbasą (seler,gluten) 

Pierogi z jagodami (gluten,nabiał) 

 

Składniki potraw do wglądu u intendentki. 

 


