
 
 

  
 

OBIAD ŻAŁOBNY 
 

PROPOZYCJA JADŁOSPISU I 
 
 

Zupa na początek 
 

Jarzynowa/Pieczarkowa/Kalafiorowa/Brokułowa – do wyboru 
 

Danie główne do wyboru 
 

Karkówka pieczona w sosie myśliwskim z ziemniakami i zestawem 
surówek 

Kotlet schabowy z zestawem surówkami i ziemniakami 
Pieczeń wieprzowa w sosie ciemnym z ziemniakami i zestawem 

surówek 
Kotlet mielony z pieczarkami z zestawem surówek i ziemniakami 

 
Zakąski zimne na stole 

 
Półmisek mięs pieczonych 

Ryba po grecku 
Schab z sosem tatarskim 

Jajka w majonezie/ z łososiem 
Sałatka wielowarzywna lub Sałatka z serem typu feta 

 
Dodatki do stołu 

 
Pieczywo jasne i ciemne 

 
Ciasto 

Napoje zimne: napoje owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 
lub kompot 

Napoje gorące (kawa, herbata) 
 
 

 



 

OBIAD ŻAŁOBNY 
 

PROPOZYCJA JADŁOSPISU II 
 
 

Zupa na początek 
 

Jarzynowa/Pieczarkowa/Kalafiorowa/Brokułowa – do wyboru 
 

Danie główne - do wyboru 
 

Karkówka pieczona w sosie myśliwskim z ziemniakami i zestawem 
surówek 

Kotlet schabowy z ziemniakami i surówkami 
Pieczeń wieprzowa w sosie ciemnym z ziemniakami i zestawem 

surówek 
Kotlet mielony z pieczarkami, z ziemniakami i zestawem surówek 

 
Zakąski zimne na stole 

 
Półmisek mięs pieczonych 

Ryba w sosie słodko-kwaśnym 
Pasztet drobiowy z żurawinami 
Jajka w majonezie/ z łososiem 

Sałatka wielowarzywna lub Sałatka z serem typu feta 
 

W trakcie obiadu na gorąco 
 

Kiszka ziemniaczana ze skwarkami lub pierożki z mięsem 
 

Dodatki do stołu 
Pieczywo jasne i ciemne 

 
Ciasto 

Napoje zimne: napoje owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 
lub kompot 

Napoje gorące (kawa, herbata)  
 

 



OBIAD ŻAŁOBNY 
 

PROPOZYCJA JADŁOSPISU III 
 
 

Zupa na początek 
 

Boeuf Stroganow, Flaki wołowe, Paprykarz drobiowy – do wyboru 
 
 

Danie główne do wyboru 
 

Karkówka pieczona w sosie myśliwskim z ziemniakami i zestawem 
surówek 

Kotlet schabowy z ziemniakami i surówkami 
Pieczeń wieprzowa w sosie ciemnym z ziemniakami i zestawem 

surówek 
Kotlet mielony z pieczarkami podany z ziemniakami i zestawem 

surówek 
 

Zakąski zimne na stole 
 

Półmisek mięs pieczonych 
Befsztyk tatarski 

Ryba z sosem greckim 
Schab gotowany z sosem tatarskim 

Sałatka wielowarzywna lub Sałatka z serem typu feta 
 

W trakcie obiadu na gorąco 
 

Kiszka ziemniaczana ze skwarkami lub pierożki z mięsem 
 

Dodatki do stołu 
 

Pieczywo jasne i ciemne 
 

Ciasto 
Napoje zimne: napoje owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 

lub kompot 
Napoje gorące (kawa, herbata) 



OBIAD ŻAŁOBNY POSTNY 
 
 

PROPOZYCJA JADŁOSPISU  
 
 

Zupa na początek 
 

Jarzynowa/Pieczarkowa/Kalafiorowa/Brokułowa – do wyboru 
 
 
 

Danie główne do wyboru 
 

Filet z dorsza panierowany w jajku z ziemniakami i zestawem 
surówek 

Klopsiki rybne z sosem pomidorowym z zestawem surówek i 
ziemniakami 

Kotlet rybny z pieczarkami, z ziemniakami i zestawem surówek 
 

Zakąski zimne na stole 
 

Ryba z sosem greckim/Ryba po kreolsku 
Pasztet sojowy/ rybny 

Rolada rybna z sosem koperkowym 
Śledź w oleju/Jajka w majonezie 

Sałatka wielowarzywna lub Sałatka morza  
 

Dodatki do stołu 
 

Pieczywo jasne i ciemne 
 

Ciasto 
Napoje zimne: napoje owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 

lub kompot 
Napoje gorące (kawa, herbata) 


