
data obiad WEGE deser

zupa ogórkowa
domowe ciasto marchewkowe

ziemniaki 
kotlet mielony kotlet z batata

ogórek zielony

barszcz czerwony z ziemniakami
soupe aux beteraves

Danonek

ryba smażona
poisson panee

pierogi leniwe z okrasą z masełka
ciasteczko zbożowe

biscuit 

PIĄTEK 3.09
ziemniaki 

pommes de terre
bukiet warzyw 

legumes a la vapeur

CZWARTEK 2.09.2021

Jadłospis



data obiad WEGE deser

zupa kalafiorowa
Soupe de chou-fleur

budyń czekoladowy z bananem

kurczak słodko-kwaśny
poulets au sauce aigre douce

gulasz warzywny meksykański pudding au chocolat à la banane

ryż
le riz        Ragoût de légumes mexicain

PONIEDZIAŁEK 6.09
LUNDI

barszcz ukraiński
bortsch ukrainien

indyk pieczony+ sos paprykowy
sauce aux poivrons rôtis à la dinde

burger z buraka Camembert

kus kus w sosie winogrona
 marchewka zasmażana paprykowym rasins

mini carottes 
burger de betterave dans

 la sauce aux poivrons

zupa pomidorowa z makaronem
soupe de tomates aux nouilles

pieczone podudzie z kurczaka 
pilon de poulet au four

cukinia faszerowana ciasto jogurtowe z owocami

ziemniaki
pommes de terre

courgettes farcies
gâteau yaourt aux fruits

surówka z marchewki z jabłkiem
salade de carottes aux pommes

zupa pieczarkowa
Soupe aux champignons

jogurt naturalny z musem owocowym

gulasz wołowy
goulasch de boeuf

kotleciki sojowe w sosie yaourt nature avec mousse de fruits

kasza pęczak
orge perlée

escalopes de soja en sauce wafelek

fasolka szparagowa 
haricots verts

tranche

zupa jarzynowa
soupe aux légumes

brzoskwinia
pêche

paluszki rybe z dorsza
bâtonnets de morue

paluszki rybe z dorsza
bâtonnets de morue

ciasteczko zbożowe
biscuit aux céréales 

frytki frytki
frits frits

CZWARTEK 9.09
JEUDI

PIĄTEK 10.09
VENDREDI

Jadłospis

WTOREK 7.09
MARDI

ŚRODA 8.09
MERCREDI



data obiad WEGE deser

rosół

nuggetsy z sosem czosnkowym 
nuggets avec sauce a l'ail

placuszki brokułowe z 
serem

jabłko
pomme

PONIEDZIAŁEK 
13.09

kasza bulgur
gruau de boulgour 

i sosem czosnkowym

 marchew mini z masełkiem
mini carottes au beurre 

crêpes de brocoli au 
fromage et sauce à l'ail

krem wielowarzywny
crème aux légumes

domowe ciasto 
śliwkowe

Spaghetti Bolognese z tarym serem
penne ze szpinakiem na 

śmietanie gâteau aux prunes
penne avec épinards 
et crème fraiche

krupnik ryżowy
budyń waniliowy z 

musem 
truskawkowym

kurczak Caprese
poulet caprese

kotlet z marchewki z 
białą fasolą

ziemniaki puree
puree de pomme de terre Escalope de carottes 

aux haricots blancs

Pudding a la vanille 
avec mousse de 

fraise

surówka z marchewki

salade de carottes

żurek z jajkiem banan

gulasz z cielęciną
ragout de veau

gulasz warzywny z 
soczewicą

herbatniki

kasza kuskus
ragoût de légumes

 aux lentilles
banane

bukiet warzyw z pary
legumes a la vapeur

biscuit

zupa minestrone domowa szarlotka

filet rybny z sosem greckim
filet de poisson sauce grecque

naleśniki z jabłkiem i 
cynamonem

gateau aux pommes

ziemniaki crepes avec muss de 

brokuł

brocoli

Jadłospis

wafelek ryżowy
gaufrette de riz

WTOREK 
14.09.2021

ŚRODA 
15.09.2021

CZWARTEK 
16.09.2021

PIĄTEK 
17.09.2021

http://www.kwestiasmaku.com/przepis/surowka-z-kapusty-pekinskiej-jarmuzu-i-gruszki-z-orzechami-pekan


data obiad WEGE deser

zupa jarzynowa mus owocowy

pierogi z mięsem wołowym
pierogi z serem i 

polewą śmietanową biszkopty

soupe aux légumes 

 raviolis à la viande de boeuf

raviolis aux fromage compote aux fruits

biscuit

zupa ogórkowa
soupe de concombre

kotlet mielony
steak hache

gołąbek warzywny z 
sosem

jogurt owocowy
yaourt aux fruits

ziemniaki
pommes de terre

pomidorowym
sucharki bez cukru
biscottes sans sucre

bukiet warzyw 
legumes a la vapeur

chou farci aux légumes
 avec sauce tomate

zupa pomidorowa z makaronem
soupe de tomates 

kurczak w sosie śmietanowym
poulet aux sauce 

gulasz z ciecierzycą
ragoût aux pois chiches

ryż
riz

sałata /pomidory/sos vinegrette
salade/tomates/sauce vinegret

kapuśniak
soupe aux choux
kotlet schabowy

schnitzel
papryka faszerowana

frytki
frits poivre farci

gateau au chocolat

marchewka z groszkiem
carottes et petits pois verts

zupa szczawiowa
soupe à l'oseille

ciasto drożdżowe 
pâte de levure 

paluszki rybne z dorsza
bâtonnets de morue

kaszotto 
wegetariańskie

Actimel
kasza bulgur

gruau de boulgour

ratatuj warzywne

Jadłospis

PONIEDZIAŁEK 
20.09.2021

WTOREK 
21.09.2021

ŚRODA 
22.09.2021

CZWARTEK 
23.09.2021

PIĄTEK 24.09

domowe ciasto 
czekoladowe

galaretka z bitą 
śmietaną



data obiad WEGE deser

barszcz

schab pieczony w sosie 
własnym

 rôtie de porc 

koteciki sojowe 
panierowane

ciasto marchewkowe 

kasza gryczana
gruau de sarrasin

escalopes de
 soja panées

gateau aux carottes

Jadłospis

PONIEDZIAŁEK 
27.09



data obiad WEGE deser

barszcz

schab pieczony w sosie własnym
 rôtie de porc 

koteciki sojowe 
panierowane

ciasto 
marchewkowe 

kasza gryczana

gruau de sarrasin

escalopes de
 soja panées

gateau aux carottes

grochówka  Danio

pulpety wieprzowo- drobiowe z 
sosem koperkowym

boulettes de viande de porc et de 

volaille avec sauce à l'aneth

kotlet jajeczny

côtelette d'oeuf

ciasteczka zbożowe

biscuits aux céréales

ryż/riz

pomidory z mozarellą

tomates avec mozarella

krupnik baton musli

filet z kurczaka panierowany 

filet de poulet pané
canneloni ze 

szpinakiem

jabłko

barre de muesli
Pomme 

ziemniaki
pommes de terre

canneloni aux 
epinards

surówka z marchewki 
salade de carottes

kapuśniak 

pizza z szynką i serem pizza wege mix owocowy

pizza aux jambon et fromage pizza wege

salade aux fruits

CZWARTEK  

30.09.2021

Jadłospis

PONIEDZIAŁEK 

27.09

WTOREK 

28.09.2021

ŚRODA 

29.09.2021


