
 

 

 

 MENU 04-22.12.2017 

PONIEDZIAŁEK  04.12 

Zupa : rosół z makaronem 300 ml 

II Danie (gimnazjum) spaghetti bolonese 300 g 

II danie(  liceum ) roladka z kurczaka 130 g, ryż 200 g,  surówka 150g 

                                 Marchewka 200g 

Danie jarskie : pierogi ruskie 250g 

Naleśniki z serem,jabłkami 

Wtorek  05.12 

Zupa : kapuśniak 300 ml 

II danie (gimnazjum) polędwiczki z kurczaka 110 g ryż , surówka 120 g 

II danie (liceum) tortilla z kurczakiem 

Danie jarskie: naleśniki ze szpinakiem 

Naleśniki z serem, śliwkami 

Środa 06.12 

Zupa : krem z warzyw  z grzankami 300 ml 

II danie (gimnazjum) gyros  110g  , ziemniaki  120g,surówka 120g 

II danie (Liceum)schab po wiedeńsku 130g, ziemniaki 200g, surówka 150 g, marchewka got. 200g  

Danie jarskie: cepeliny z pieczarkami  250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

 

 

 

 



Czwartek 07.12 

Zupa : kalafiorowa z ziemniakami 300 ml 

II danie (gimnazjum) klopsik  w sosie koperkowym 110g , kasza 120g, marchewka z kukurydzą 150g 

IIdanie (liceum)  gordon blue 130g ,ziemniaki 200g , surówka 150g 

Danie jarskie : pierogi z brokułami i fetą 250g 

Naleśnik z serem, śliwkami 

Piątek 08.12 

Zupa : ogórkowa z ziemniakami 

II danie(gimnazjum) penne z kurczakiem i warzywami 250g 

II danie (liceum) Mintaj w cieście koperkowym 130g,ziemniaki, surówka 150g 

                              Klopsik wieprzowy w sosie grzybowym 130g, fasolka  got. 200g 

Danie jarskie : kluseczki szpinakowe z sosem serowym 250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

Menu 11 – 15.12.2017 

 

PONIEDZIAŁEK  11.12 

Zupa : pomidorowa z makaronem 300 ml 

II Danie (gimnazjum) kotlet mielony domowy 110 g , ziemniaki 120g , surówka 110g 

II danie(  liceum ) klopsik w sosie grzybowym  130 g, kasza 200 g,  surówka 150g 

                                 Marchewka 200g 

Danie jarskie :papryka faszerowana 250g 

Naleśniki z serem,jabłkami 

Wtorek 12.12 

Zupa : szczawiowa z ziemniakami 300 ml 

II danie (gimnazjum) kurczak pieczony ,ziemniaki 120 g, surówka 110 g 

II danie (liceum) szynka w sosie grzybowym 130g, kasza 200g, surówka 150 g, mix warzyw 

gotowanych 200g 

Danie jarskie: penne z warzywami w sosie beszamelowym 



Naleśniki z serem, śliwkami 

Środa 13.12 

Zupa : neapolitanka 300 ml 

II danie (gimnazjum) Kapusta faszerowana 110g +20g , ziemniaki 120g,surówka 120g 

II danie (Liceum) Pierś kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami i żółtym serem 130g, ryż z 

curry 200g, surówka 150 g, marchewka got. 200g  

Danie jarskie: Pierogi ze szpinakiem 250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

Czwartek   14.12 

Zupa : grochowa z ziemniakami 300 ml 

II danie (gimnazjum)Cepeliny z mięsem 300g surówka 100g 

IIdanie (liceum)  kurczak po chińsku 130g, ryż 200g, surówka 150g 

Danie jarskie : pierogi ruskie 250g 

Naleśnik z serem, śliwkami 

Piątek     15.12 

Zupa : bulion drobiowy z lanymi kluseczkami 

II danie(gimnazjum) kotlet rybny 120g,ziemniaki 120g,surówka 120g 

II danie (liceum) Mintaj w cieście koperkowym 130g,ziemniaki 200g, surówka 150g 

                              Sznycel drobiowy 130g, fasolka  got. 200g 

Danie jarskie : placuszki jogurtowe 250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

MENU 18 – 22.12.2017 

 

PONIEDZIAŁEK  18.12 

Zupa : zacierkowa z ziemniakami 300 ml 

II Danie (gimnazjum)kotlet schabowy 110 g , ziemniaki 120g , surówka 110g 

II danie(  liceum ) kurczak w sosie słodko-kwaśnym  130 g, ryż 200 g,  surówka 150g 

                                 Marchewka 200g 



Danie jarskie : penne ze szpinakiem  250g 

Naleśniki z serem, jabłkami 

Wtorek  19.12 

Zupa : kapuśniak 300 ml 

II danie (gimnazjum) Gulasz mięsno jarzynowy  150g,kasza 120 g, buraczki 150g 

II danie (liceum) Gordon Blue 130g, ziemniaki 200g, surówka 150 g, mix warzyw gotowanych 200g 

Danie jarskie: naleśnik ze szpinakiem 

Naleśniki z serem, śliwkami 

Środa 20.12 

Zupa : pieczarkowa z makaronem 300 ml 

II danie (gimnazjum) pulpecik wieprzowy w sosie potrawkowym 110g +20g , kasza 120g,surówka 

120g 

II danie (Liceum) Udko pieczone 200g, ziemniaki 200g, surówka 150 g, mix warzyw 200g  

Danie jarskie: naleśniki z pieczarkami pod beszamelem  250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

Czwartek   21.12 

Zupa : barszcz czerwony z ziemniakami 300 ml 

II danie (gimnazjum)kotlet pożarski 110g , ryż 120g, marchewka z kukurydzą 150g 

IIdanie (liceum)  tortille z kurczakiem 300g, 

Danie jarskie : pierogi z kapustą i grzybami  250g 

Naleśnik z serem, śliwkami 

Piątek   22.12 

Zupa : żurek z ziemniakami 

II danie(gimnazjum)  Penne  z kurczakiem i warzywami 250g 

II danie (liceum)Morszczuk panierowany 130g,ziemniaki, surówka 150g 

Danie jarskie : pierogi leniwe 250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


