
              JADŁOSPIS  WARIANT   30.12 – 02.01.2023r. 
         

       Piątek  30.12.2022r 
 

                                                            
                                                             Sobota  31.12.2022r 
 

Śniadanie: 
 
 

 
 
                      Stół szwedzki: 
 

Zupa mleczna z płatkami.                                                                                      
Twarożek ze śmietaną, wędlina.  
Jajecznica ze szczypiorkiem. 
Pieczywo mieszane.                                        
 Herbata, kakao.                          
Masło, miód naturalny, dżem.                                                      
rzodkiewka, szczypior, sałata, papryka, ogórek zielony, 
pomidor, ser topiony, ser żółty, pasztet, masło czosnkowe, 
konserwa rybna. 
                                                                                                

dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 

Obiad: Kartoflanka. 
Gulasz wieprzowy, kasza. 
Sałatka ogórkowa z cebulką 
Kompot                                               

waza 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 

 
 
                         XXIV BAL  SYLWESTROWY     Start  godz. :  20.00  
 
                                  Wesołe Bąbelki  -  NA PRZYWITANIE 
                               

PIERŚ Z KURCZAKA Z PIECZARKAM ZAPIEKANA Z SEREM,  
ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM , SURÓWKA 
ZIMNA PŁYTA – SZYNKI DROBIOWE I WIEPRZOWE,  
SZATAŃSKIE JADŁO - BOGRACZ OPAWSKI 
BARSZCZ CZERWONY CZYSTY 
BIGOS  SUDECKI 
JAJKA W SOSIE TATARSKIM 
ŚLEDZIKI PO WIEJSKU 
SAŁATKA  JARZYNOWA  
CIASTECZKA 
KAWA , HERBATA 

                                                ZIMNE NAPOJE – 1 LITR NA OSOBĘ 
                            NAPOJE  ALKOHOLOWE  WE WŁASNYM ZAKRESIE 
 
 
                                                                                

   
Obiad:  dla chętnych możliwość 
wykupienia w dniu przyjazdu w 
cenie 35zł/os. 

Ogórkowa. 
Jajko sadzone,  ziemniaki, surówka – kapusta kiszona, kompot.                                              

waza 
dowolnie 
 

Kolacja: 
 
 
                      Stół szwedzki: 
 
 

Łazanki. 
Wędlina drobiowa i wieprzowa.                                   
Pieczywo mieszane, herbata, mleko, masło. 
rzodkiewka, szczypior, sałata, papryka, ogórek zielony, ser 
topiony, ser żółty, pasztet, masło czosnkowe, konserwa rybna.                                                                                                                             

dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 



                             
                           Niedziela  01.01.2023r 
 
Śniadanie:   późniejsze 
od godz. 10.00 – 11.15 
 
                        
                      Stół szwedzki:
   
 

Żurek   
Twarożek ze śmietaną i rzodkiewką, wędlina, parówki. 
Herbata, pieczywo, dżem, masło, miód naturalny. 
Jogurt  
rzodkiewka, pomidor, szczypior, sałata, papryka, ogórek 
zielony, ser topiony, ser żółty, pasztet, masło czosnkowe, 
konserwa rybna.                                                  
                 

dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
1 sztuka 
 

Obiad: Żurek.  
Udko pieczone, ziemniaki, czerwona  kapusta, kompot.                                                                                                                             
                                                   

waza 
dowolnie 
 

Kolacja: 
 
 
                     Stół szwedzki: 
 

Pasta jajeczna, grzanki. 
Wędlina drobiowa i wieprzowa.                                   
Pieczywo mieszane, masło, herbata, mleko. 
rzodkiewka, szczypior, sałata, papryka, ogórek zielony, ser 
topiony, ser żółty, pasztet, masło czosnkowe, konserwa rybna.                                                                                                                             

dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 
 

 
 
                                                           Poniedziałek  02.01.2023r 
 
Śniadanie: 
 
 
                        
                       Stół szwedzki:
   
 

Zupa mleczna.  
Ser biały.   
Parówki, wędliny, ketchup, musztarda 
Herbata, mleko, pieczywo mieszane, dżem, masło, miód.  
rzodkiewka, pomidor, szczypior, sałata, papryka, ogórek 
zielony, ser topiony, ser żółty, pasztet, masło czosnkowe, 
konserwa rybna.                                                  
                 

dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 

Obiad:  dla chętnych możliwość 
wykupienia w dniu wyjazdu  w 
cenie 35zł/os. 

Barszcz czerwony. 
Kotlet mielony, sos koperkowy, ziemniaki, marchew tarta  
z majonezem.                                               

waza 
dowolnie 
 

 


