
Menu Lunch box 
 

Poniedziałek 07/11/2022 
 
zupa: ogórkowa 
danie: chickensy, kotlet mielony, ryż, ziemniaki, marchewka z groszkiem, 
surówka z białej kapusty 
danie jarskie: papryka faszerowana 
naleśniki z serem/owocami 

 

Wtorek 08/11/2022 
 
zupa: zacierkowa 
danie: gulasz mięsno-warzywny, sznycel drobiowy, kasza, ryż, surówka 
danie jarskie: placki ziemniaczane z sosem grzybowym 
naleśniki z serem/owocami 
 

Środa 09/11/2022 

 
zupa: rosół z makaronem 
danie: penne z kurczakiem, schab po polsku, ziemniaki, surówka 
danie jarskie: risotto z warzywami 
naleśniki z serem/owocami 

 

Czwartek 10/11/2022 

OBIADY WYDAWANE BĘDĄ OD GODZ 10:00 DO 11:00 ! 
zupa: pomidorowa z makaronem 
danie: schab pieczony w sosie własnym, kasza, buraczki 
naleśniki z serem, owocami 
 

 

 

 

 

 

 



Menu Lunch box 
 

poniedziałek 14/11/2022 
 
zupa: kalafiorowa 
danie: risotto z kurczakiem i warzywami, kotlet drobiowy, ryż, surówka 
danie jarskie: pizza wegetariańska 
naleśniki z serem/owocami 
 

wtorek 15/11/2022 

 
zupa: barszcz czerwony 
danie: lasagne, potrawka z kurczaka, ryż, surówka 
danie jarskie: camembert panierowany 
naleśniki z serem/owocami 
 

środa 16/11/2022 

 
zupa: krem z warzyw 
danie: medalion drobiowy, kotlet schabowy, ryż, ziemniaki, surówka, buraki 
danie jarskie: pierogi ruskie 
naleśniki z serem/owocami 
 

czwartek 17/11/2022 

 
zupa: kapuśniak 
danie: indyk w sosie bazyliowo – pomidorowym, stek wieprzowy z pieczarką, 
kasza, ziemniaki, surówka 
danie jarskie: krokiety z kapustą i grzybami 
naleśniki z serem/owocami 
 

piątek 18/11/2022 
zupa: grochowa 
danie: dorsz panierowany, kurczak w cieście paprykowym, ziemniaki, ryż, 
surówka z kapusty kiszonej 
danie jarskie: bliny drożdżowe z musem truskawkowym 
naleśniki z serem/owocami 

 



Menu Lunch box 

 
poniedziałek 21/11/2022 
zupa: pieczarkowa z makaronem 
danie: spaghetti bolonese, pierś kurczaka faszerowana suszonymi 
pomidorami, ryż, surówka 
danie jarskie: penne z warzywami w sosie beszamelowym 
naleśniki z serem/owocami 
 

wtorek 22/11/2022 
zupa: jarzynowa 
danie: indyk panierowany, schab po bałkańsku, ryż, ziemniaki, surówka z 
marchewki 
danie jarskie: ryż z jabłkami z polewą jogurtową 
naleśniki z serem/owocami 
 

środa 23/11/2022 

 
zupa: bulion drobiowy 
danie: kotlet schabowy, kurczak po chińsku, ziemniaki, ryż, mix sałat, 
buraczki 
danie jarskie: placki z jabłkami 
naleśniki z serem/owocami 
 

czwartek 24/11/2022 

 
zupa: krem z pomidorów 
danie: szynka pieczona w sosie grzybowym, kotlet drobiowy, kasza, ryż, 
surówka 
danie jarskie: kopytka z sosem grzybowym 
naleśniki z serem/owocami 
 

piątek 25/11/2022 
zupa: fasolowa 
danie: morszczuk panierowany, klopsiki w sosie potrawkowym, ziemniaki, 
kasza, surówka 
danie jarskie: penne ze szpinakiem   
naleśniki z serem/owocami 
 



Menu Lunch box 
 

 

 
 

poniedziałek 28/11/2022 
 
zupa: krem z dyni 
danie: potrawka z kurczaka po meksykańsku, schab panierowany w płatkach 
owsianych, ryż, ziemniaki, surówka 
danie jarskie: cukinia faszerowana 
naleśniki z serem/owocami 
 

wtorek 29/11/2022 

 
zupa: barszcz ukraiński 
danie: kapusta faszerowana, sznycel drobiowy, ziemniaki, ryż, warzywa na 
parze, surówka 
danie jarskie: kotlet jajeczny 
naleśniki z serem/owocami 
 

środa 30/11/2022 

 
zupa: szczawiowa 
danie: tortilla z kurczakiem, kotlet mielony, ziemniaki, buraki 
danie jarskie: penne z warzywami 
naleśniki z serem/owocami 


