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17.11.2022 

CZWARTEK 

 

Chleb żytni z masłem, pastą z suszonych 

pomidorów, serka fety, serka twarogowego 

i świeżej bazylii. 

Zupa mleczna z płatkami wielozbożowymi 
bananowymi z miodem o obniżonej 

zawartości cukru. 

Klops mielony  w sosie koperkowym z kaszą kuskus. 

Surówka Coleslaw. Kompot owocowy. 

Przedszkole- mus jabłkowy kubuś + pałeczka 

kukurydziana. 

Zupa szpinakowa z makaronem , jarzynami 

(marchew, pietruszka, por, seler) z natką 

pietruszki i ziołami, zabielana śmietaną z 

chlebem zwykłym- przedszkole. 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i 

produkty pochodne. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, 

jajka. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 

pochodne, seler. 

 

18.11.2022 

PIĄTEK 

 

Chleb zwykły z masłem. Jajecznica ze 

szczypiorkiem. Kakao naturalne na mleku. 

Śliwka. 

Kotlecik rybny z ziemniakami. Surówka z selera,     

marchewki i pomarańczy. Kompot owocowy. 

  Przedszkole- Soczek owocowy 200ml. 

Zupa  pomidorowa z ryżem, jarzynami 

(marchew, pietruszka, por, seler) z natką 

pietruszki i ziołami, zabielana śmietaną z 
chlebem zwykłym- przedszkole. 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i 

produkty pochodne, jajka. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, 

seler, jajka, ryba. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 

pochodne, seler. 

 

21.11.2022 

PONIEDZIAŁEK 

 

Chleb zwykły z masłem, wędliną, 
rzodkiewką i papryką. Kawa zbożowa na 

mleku. Mandarynka. 

Spaghetti w sosie mięsno- warzywnym (marchew, 
pietruszka, por, seler, pomidor). Kompot owocowy. 

Przedszkole-Chrupki Snacki- Sante 35g + 

Winogrono. 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, jarzynami 
(marchew, pietruszka, por, seler) z natką 

pietruszki i ziołami, zabielana śmietaną z 

chlebem zwykłym- przedszkole. 

Zawiera alergeny: 

 

Zboża zawierające gluten, mleko i 

produkty pochodne. 

Zboża zawierające gluten, mleko i  pochodne, seler. Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 

pochodne, seler. 

 

22.11.2022 

WTOREK 

 

Chleb wieloziarnisty z masłem i miodem. 

Zupa mleczna z płatkami owsianymi. 
Plastry ananasa. 

Sznycelek wieprzowy z ziemniakami. Surówka 

warzywna: kapusta biała, rzodkiewka, ogórek, świeży, 
papryka, marchewka, jabłka, cebula z natką pietruszki 

i olejem. Kompot owocowy. 

Przedszkole- Ciasteczka owsiane z żurawiną. 

Zupa brokułowa z makaronem,  jarzynami 

(marchew, pietruszka, por, seler) z natką 
pietruszki i ziołami, zabielana śmietaną z 

chlebem zwykłym- przedszkole. 

Zawiera alergeny: 

 

Zboża zawierające gluten, mleko i 

produkty pochodne. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, 

jajka. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 

pochodne, seler. 

 

23.11.2022 

ŚRODA 

Chleb zwykły z masłem, kiełbaska 

wiejska, pomidor, ogórek kiszony. 
Kakao naturalne na mleku. 

Gruszka. 

Ryż na mleku z zapiekanymi jabłkami, cynamonem i 

bitą śmietaną. Kompot owocowy. 
Szkoła- Banan. 

Przedszkole- Jogurt owocowy+ biszkopty. 

Zupa kapuśniak z mięsem, ziemniakami, 

jarzynami (marchew, pietruszka, por, seler) z 
natką koperku i ziołami z chlebem zwykłym- 

przedszkole. 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i 
produkty pochodne. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, 
seler. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 
pochodne, seler. 

 

24.11.2022 

CZWARTEK 

 

Chleb orkiszowy z masłem, pastą serowo- 

jajeczną ze szczypiorkiem. Zupa mleczna z 

płatkami wielozbożowymi czekoladowymi 

o obniżonej zawartości cukru. 

Pomarańcza. 

Potrawka drobiowa z warzywami  (papryka, 

kukurydza, marchewka, cebula) z kaszą jęczmienną. 

Surówka koperkowa: kapusta pekińska, jabłka, por, 

świeży koperek z dressingiem jogurtowo- ziołowym. 

Kompot owocowy. 

Przedszkole- Sok kubuś 100%. 

 

Rosół z makaronem, jarzynami (marchew, 

pietruszka, por, seler, cebula) z natką 

pietruszki. 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i 

produkty pochodne, jajka. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne. Zboża zawierające gluten, seler. 

 
25.11.2022 

PIĄTEK 

 

Chleb zwykły z masłem. Sałatka 
rzeszowska ze szczypiorkiem. Kawa 

zbożowa na mleku. 
Jabłko. 

Paluszki rybne z ziemniakami. Surówka z kapusty 
kwaszonej, marchewki, jabłek, cebuli z natką koperku 

i olejem. Kompot owocowy. 
Przedszkole-mus owocowy. 

Zupa krupnik z jarzynami (marchew, 
pietruszka, por, seler) z natką pietruszki i 

ziołami, zabielany śmietaną z chlebem 
zwykłym- przedszkole. 

 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i 

produkty pochodne, jajka, gorczyca. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, 

ryba, jajka. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 

pochodne, seler. 

 

28.11.2022 

PONIEDZIAŁEK 

 

Chleb zwykły z masłem, wędliną, sałatą 

lodową,  papryka czerwona do 

chrupania. Kakao naturalne na mleku. 

Makaron tagliatelle z kurczakiem, śmietaną, serem i 

szpinakiem. Kompot owocowy. 

Przedszkole- chrupki kukurydziane kręcone+ 

Banan. 

Barszcz czerwony z jajkiem, ziemniakami, 

jarzynami (marchew, pietruszka, por, seler) z 

natką koperku i ziołami, zabielany śmietaną. 
 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i 
produkty pochodne. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne. Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 
pochodne, seler. 

 

 29.11.2022 

WTOREK 

 

Chleb graham z masłem, pastą z serka 

żółtego, serka białego, papryki i 

szczypiorkiem. Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi. Kiwi. 

Pieczeń schabowa w sosie własnym z ziemniakami. 

Ćwikła z chrzanem. Kompot owocowy. 

Przedszkole- Rogal drożdżowy. 

Zupa koperkowa makaronem, jarzynami 

(marchew, pietruszka, por, seler) i ziołami, 

zabielana śmietaną z chlebem zwykłym- 
przedszkole. 

 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i 
produkty pochodne. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, 
jajka. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 
pochodne, seler. 

 

 

30.11.2022 

ŚRODA 

 

Chleb zwykły z masłem, kabanosy, ogórek 

kiszony, rzodkiewka. Kawa zbożowa na 
mleku. Owoc. 

Pierogi ruskie z serem i masłem. Surówka z 

marchewki i jabłek. Kompot owocowy. 
Przedszkole- Jogurt owocowy. 

Zupa z fasolki szparagowej z ryżem, 

jarzynami (marchew, pietruszka, por, seler) z 
natką pietruszki i ziołami, zabielana śmietaną 

z chlebem zwykłym- przedszkole. 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i 
produkty pochodne. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, 
jajka. 

Zboża zawierające gluten, mleko i produkty 
pochodne. 
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