
 

 

MENU – listopad  2022 
 

02.11.2022 środa  

Pierogi z mięsem, surówka z kapusty pekińskiej z warzywami, kompot 

Podwieczorek: baton zbożowy, jabłko 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziara zbóż, jaja kurze 

 

03.11.2022 czwartek 

Kotlet mielony z pieca, ziemniaki z koperkiem, buraczki na ciepło, kompot 

Podwieczorek: muffinka czekoladowa 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

 

                                                       04.11.2022 piątek 

 Filet rybny w chrupiącej panierce, ziemniaki, surówka z marchewki i jabłka, 

kompot 

Podwieczorek: kisiel owocowy, biszkopty 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

 

                                                        

                                                     

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

07.11.2022 poniedziałek 

Pierogi  z białym serem i jogurtem naturalnym, polewa z truskawek, kompot 

Podwieczorek: drożdżówka z owocami 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

 

08.11.2022 wtorek 

Klopsiki drobiowe z pieca z sosem pomidorowym, kasza bulgur, mix warzyw 

gotowanych na parze, kompot 

Podwieczorek : banan, jogurt owocowy 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

09.11.2022 środa 

Kotlet schabowy, ziemniaki z koperkiem, marchewka z groszkiem, kompot 

Podwieczorek: precel z sezamem, śliwka 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

 

10.11.2022 czwartek 

Potrawka z kurczaka, ryż kolorowy, sałaty z sosem vinegret, kompot 

Podwieczorek: serek waniliowy, ciastka owsiane  

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14.11.2022 Poniedziałek 

Kluski leniwe z bułeczka tarta, surówka z  marchewki z jabłkiem, kompot 

Podwieczorek : mus owocowy, bułeczka maślana 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, 

 

15.11.2022 wtorek 

Domowej produkcji nugetsy z kurczaka, sos pomidorowo-ziołowy, ziemniaki , 

mizeria na sałacie, kompot 

Podwieczorek: Galaretka owocowa  

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

16.11.2022 środa 

Spaghetti bolognese , ser tarty parmezan, surówka colesław, kompot 

Podwieczorek: ciasto drożdżowe , śliwka 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

 

17.11.2022 czwartek 

Klopsiki   z pieca z sosem, ryż paraboliczny, surówka z ogórka kiszonego z 

cebulką, kompot 

Podwieczorek : muffina drożdżowa   

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, 

ryba 

 
 

18.11.2022 piątek  

Paluszki rybne (mintaj), ziemniaki  z koperkiem, sałata z sosem vinegret, kompot 

Podwieczorek: gruszka , ciasteczka owsiane  

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, 

 

 

 

 



 
 

21.11.2022 poniedziałek   

Pieczony schab  z sosem pieczeniowym, ziemniaki z koperkiem, marchewka na 

ciepło, kompot 

Podwieczorek: chrupki kukurydziane ,owoc 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

   

 

22.11.2022 wtorek 

Kotlet mielony z indyka, ziemniaki, surówka z buraczków na zimno, kompot 

Podwieczorek: mus jabłkowy, herbatniki 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

23.11.2022 środa  

Strogonoff drobiowy, kasza jęczmienna, mix warzyw z pieca, kompot 

Podwieczorek :ciasto brownie   

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

24.11.2022 czwartek 

 Pierogi z mięsem, surówka sezonowa, kompot 

Podwieczorek : strucla owocowa 

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, 

 
25.11.2022 piatek 

Naleśniki z białym serem, polewa z jogurtu i gorzkiej czekolady, kompot 

Podwieczorek : gruszka ,ciastka zbożowe  

Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, 

ryba  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

28.11.2022 poniedziałek 

Kluski leniwe  z bułka tarta, surówka z marchewki i jabłka, kompot 

Podwieczorek : drożdżówka   
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, 

 

 29.11.2022 wtorek 
Indyk pieczony w sosie śmietanowym, kasza pęczak, surówka z kapusty 

pekińskiej, kompot 

Podwieczorek: bułka maślana, banan 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

30.11.2022 środa 
Spaghetti Bolognese, ser tarty, fasolka szparagowa z pieca, kompot 

Podwieczorek : jogurt owocowy , wafle ryzowe  
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 

 

 
 

 


