
PONIEDZIAŁEK  27.03.2023r. 
Kapuśniak  ze słodkiej kapusty – 250g.Składniki: 

 mięso wieprzowe, marchew, pietruszka, seler, cebula, por, ziemniaki, olej, mąka pszenna( typ 450), sól o 

obniżonej zawartości sodu, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz mielony, majeranek, kapusta biała, pomidor. 

Spaghetti po neapolitańsku – 350g. ( makaron, mięso wieprzowe, koncentrat pomidorowy, 

ketchup, mąka pszenna( typ 450),  przyprawy: pieprz mielony, sól o obniżonej zawartości sodu, oregano, 

papryka mielona, bazylia).   

Owoc – 1 szt./osobę 

Herbata owocowa– 200g. (herbata z hibiskusa, cukier, woda.) 

WTOREK  28.03.2023r. 
Zupa z fasolki szparagowej - 250g. Składniki:  
mięso drobiowe (kurczak), fasolka szparagowa, pietruszka, marchew, por, ziemniaki, koper)   seler, śmietana 

(18%), przyprawy: sól o obniżonej zawartości sodu, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy.                                         

Gulasz wieprzowy - 100g. Składniki:  

mięso wieprzowe (łopatka b/k), olej, cebula, mąka pszenna( typ 450), przyprawy: sól o obniżonej zawartości 

sodu, pieprz mielony, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy) 
Kasza jęczmienna –175 g.  

Surówka z białej kapusty- 80g. Składniki:  kapusta biała, marchew, oliwa z oliwek, cukier, sos 

ogrodowy, sól o obniżonej zawartości sodu, zielenina, przyprawy: pieprz mielony. 

Owoc – 1 szt./osobę 

Herbata owocowa – 200g. Składniki: herbata z hibiskusa, cukier, woda. 

ŚRODA  29.03.2023r. 
Zupa ziemniaczana- 250 g.  mięso z kością, ziemniaki, śmietana 18%,  marchew, pietruszka, seler, 

por, cebula, mąka pszenna (typ 450)  przyprawy: sól o obniżonej zawartości sodu, pieprz mielony, ziele 

angielskie, liść laurowy. 

Kapusta zasmażana – 240g. Składniki:  kiełbasa wędzona, marchew, pietruszka, seler, cebula, por, 

kapusta biała, sól, pieprz,  ziele angielskie, liść laurowy, majeranek. 

Kopytka 200g. ( ziemniaki gotowane, mąka, jaja, sól) 

Herbata owocowa – 200g. Składniki: herbata z hibiskusa, cukier, woda. 

CZWARTEK  30.03.2023r. 
Zupa pomidorowa z ryżem - 250g. ( mięso drobiowe, wieprzowe, marchew,  pietruszka, seler, 

por, koncentrat pomidorowy, śmietana 18%, mąka, cukier,  ryż, sól o obniżonej zawartości sodu , przyprawy: 

ziele angielskie, liść laurowy, bazylia,  pieprz mielony). 
Stek z cebulką – 100 g. Składniki: 
Mięso wieprzowe, olej,  mąka pszenna(typ 450) , sól o obniżonej zawartości sodu, pieprz mielony, cebula. 

Ziemniaki z zieleniną -200 g. (ziemniaki, sól o obniżonej zawartości sodu , koperek, woda) 

Surówka z ogórka kiszonego - 100g. Składniki: 

ogórek kiszony, por, oliwa z oliwek, jabłko, pieprz mielony, zioła prowansalskie, bazylia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Owoc – 1 szt./osobę 

Herbata owocowa – 200g.(herbata z hibiskusa, cukier, woda.) 

PIĄTEK  31.03.2023r. 
Zupa porowo -jarzynowa - 250g. Składniki: Kurczak ,marchew, pietruszka ,seler, por, 

ziemniaki, masło, mąka pszenna( typ 450), przyprawy: sól o obniżonej zawartości sodu, pieprz mielony, ziele 

angielskie, liść laurowy) 
Ryba smażona –100 g. Składniki: produkt gotowy, olej kujawski.                                

Ziemniaki z koperkiem  – 200g. Składniki: sól o obniżonej zawartości sodu, koperek, woda. 

Surówka z kiszonej kapusty – 80g. Składniki: kapusta kiszona ,marchew, por, cukier, oliwa z 

oliwek, nać pietruszki.                                                                                                                      
Herbata z hibiskusa – 200g. Składniki: herbata z hibiskusa, cukier, woda  

Pod kreślnikiem oznaczono alergeny, informacja szczegółowa o pełnym składzie alergenów i składników             

u  intendenta szkoły.     SMACZNEGO!   


