
 

           MENU MAY 2022 

MONDAY 
PONIEDZIAŁEK 

TUESDAY 
WTOREK 

WEDNESDAY 
ŚRODA 

THURSDAY 
CZWARTEK 

FRIDAY 
PIĄTEK 

2.05.2022 3.05.2022 4.05.2022 5.05.2022 6.05.2022 
  Cauliflower soup 

Zupa kalafiorowa 
 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, carrot, parsley, celery, chicken, 
onion, salt, bay leaf, allspice, lovage 
SKŁAD: 
Woda, marchew, pietruszka, seler, kurczak, 
cebula, sól, liść laurowy, ziele angielskie, 
lubczyk,   

 

White vegetables Cream with 
sunflower seeds. 
Krem z białych warzyw ze 
słonecznikiem.  
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water,chicken,onion,cauliflower, 
parsley,celery,salt,bay 
leaf,allspice,lovage,sunflower seeds. 
Woda,kuczak,cebula,kalafior, 
Pietruszka,seler,sól,liść laurowy,ziele 
angielskie,lubczyk,pestki słonecznika. 

Barley Soup  
Krupnik 
 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, carrot, cauliflower, onion, dill, lovage 
celery, salt, pepper, bay leaf, allspice, barley 
groats, chicken 
Woda, marchew, , kalafior, cebula, koper, 
lubczyk seler, sól, pieprz, liść laurowy, ziele 
angielskie ,kasza jęczmięnna, kurczak. 

  Vanilla pudding pancakes 
with strawberry sauce. 
Compote. 
Waniliowe placuszki 
budyniowe polane sosem 
truskawkowym. Kompot 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Wheat flour, eggs, baking powder, pudding, 
canola oil, powdered sugar, milk, pudding. 
SKŁAD: 
Mąka pszenna, jaja, proszek do 
pieczenia,budyń,olej rzepakowy,cukier 
puder,mleko, budyń. 
,  woda, truskawka, śliwka, agrest, porzeczka 
czerwona, porzeczka czarna. 

Beef and pork stew with 
lentils. Barley. compote. 
Gulasz wołowo-wieprzowy z 
soczewicą. 
Kasza jęczmienna. kompot  
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Pork,beef,tomatoes,tomato 
concentrate,onion,lentils,barley 
groats,water,strawberry,plum,gooseberry,re
d currant 
Mieso wieprzowe, wołowe,pomidory 
,koncentrat pomidowrowy, cebula, 
soczewica,kasza jęczmienna, woda, 
truskawka, śliwka, agrest, porzeczka 
czerwona 

Fish cutlets, potatoes, and 
sauerkraut salad. Compote 
Kotleciki rybne, ziemniaki , 
surówka z kapusty kiszonej. 
Kompot  
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Fish fillet (mirin), , salt, water, pepper, 
parsley, garlic, , potatoes, sauerkraut, 
lemon, canola oil (rapeseed , 
strawberry, plum,  
Filet z ryby ( miruna), , sól, woda, 
pieprz, natka pietruszki, czosnek, , 
ziemniaki, kapusta biała kiszona, 
cytryna, olej rzepakowy (rzepak), 
truskawka, śliwka,  
 

Allergens in Max-Pol Catering :  ( marked in red font) 1.Cereals containing gluten,  2.EGGS 3.FISH 4.SOYA 5.MILK with lactose  6.NUTS 7.CELERY 8.MUSTARD   
Wykaz alergenów stosowanych w Zakładzie Cateringowym Max-Pol : ( zaznaczono czerwoną czcionką) 1.ZBOŻAzawierające gluten, 2.JAJA 3.RYBY 4.SOJA 5.MLEKO łącznie z laktozą 6.ORZECHY 7.SELER 8.GORCZYCA 



           MENU MAY 2022 
 

MONDAY 
PONIEDZIAŁEK 

TUESDAY 
WTOREK 

WEDNESDAY 
ŚRODA 

THURSDAY 
CZWARTEK 

FRIDAY 
PIĄTEK 

9.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 
Vegetable soup 
Zupa jarzynowa 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, carrots, parsley, celery, chicken, 
onion, salt, bay leaf, allspice, lovage, 
Woda, marchew, pietruszka, seler, 
kurczak, cebula, sól, liść laurowy, ziele 
angielskie, lubczyk,   

Broccoli cream  
Krem z brokuła 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, carrots, onion, lovage, 
celery, salt, pepper, bay leaf, allspice, 
parsley, garlic, potatoes, dill, broccoli. 
Woda, kurczak, marchew, cebula, lubczyk 
seler, sól, pieprz, liść laurowy, ziele 
angielskie, pietruszka, czosnek, ziemniaki, 
koper,brokuł. 

Tomato soup with noodles 
Zupa Pomidorowa z 
makaronem 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, tomatoes, carrots, celery, 
parsley, onion, salt, lovage, parsley, pasta 
Woda, kurczak, pomidory, marchew, seler, 
pietruszka, cebula, sól, lubczyk, nać 
pietruszki, makaron 

 

Potato soup with bacon and 
sausage 
Zupa ziemniaczana z 
boczkiem i kiełbasą. 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, carrots, parsley, celery, onion, 
potatoes, bacon, sausage, bay leaf, allspice, 
lovage. 
Woda,marchew,pietruszka,seler,cebula,zie
mniaki,boczek,kiełbasa,lisć laurowy,ziele 
angielskie,lubczyk. 

Ukrainian borscht 
Barszcz Ukraiński 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, carrots, red beans, parsley, 
celery, onion, beetroot, salt, bay leaf, 
allspice, lovage, lemon, potatoes, marjoram, 
garlic  
Woda, kurczak, marchew ,fasola czerwona, 
pietruszka, seler, cebula, buraki, sól , liść 
laurowy, ziele angielskie, lubczyk, cytryna, 
ziemniaki, majeranek, czosnek 

Pasta with sweet potato 
and chicken in a cream 
sauce. Compote 
Makaron z batatem i 
kurczakiem w sosie 
śmietanowym. Kompot  
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Sweet potato, onion, garlic, carrot, 
parsley, 
Batat,cebula,czosnek,marchewka,pietru
szka, 

Pork chops baked with 
potatoes, mushroom sauce. 
Cucumber with sour cream. 
Compote 
Kotleciki wieprzowe pieczone 
z ziemniakami, sos 
pieczarkowy. Mizeria. 
kompot   
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Pork meat, salt, pepper, garlic, eggs, cream 
18% (pasteurized cream, vegetable), wheat 
flour, corn flour, cucumber, cream, chives, 
Potatoes, mushrooms, cream 18% 
(vegetable). 
Mięso wieprzowe, sól pieprz, czosnek, jaja, 
śmietana 18 % (śmietanka pasteryzowana, 
roślinna), mąka pszenna,kukurydziana, 
ogórek,śmietana,szczypior, 
Ziemniaki,pieczarki,śmietana 18%(roślinna). 
 

Crepes with cottage cheese 
and strawberry sauce. 
Compote  
Naleśniki z twarogiem polane 
sosem truskawkowym. 
Kompot  
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Wheat flour, eggs, baking powder, rapeseed 
oil, water, plum, gooseberry, red currant, 
black currant, cottage cheese. 
Mąka pszenna,jaja,proszek do pieczenia,olej 
rzepakowy,  woda , śliwka, agrest, porzeczka 
czerwona, porzeczka czarna, twaróg. 

Pork loin in sauce, 
buckwheat, and red cabbage. 
Compote. 
Schab w sosie myśliwskim, 
kasza gryczana, kapusta 
czerwona. Kompot. 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Pork meat, pickled cucumber, common 
sausage, potato starch, onion, oil, red 
cabbage, buckwheat, water, strawberry, 
plum, 
Mięso wieprzowe, ogórek kiszony, kiełbasa 
zwyczajna ,skrobia ziemniaczana, cebula, 
olej, kapusta czerwona ,kasza gryczana, 
woda, truskawka, śliwka, 

Potato Pancakes With 
Carrots. Compote 
Placki ziemniaczane z 
marchewką. Kompot    
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Potatoes, wheat flour, eggs, strawberry 
zucchini, plum, gooseberry, red currant, 
black currant, lemon 
Ziemniaki,mąka pszenna,jaja, cukinia 
truskawki, śliwka, agrest, porzeczka 
czerwona, porzeczka czarna, cytryna 

Allergens in Max-Pol Catering :  ( marked in red font) 1.Cereals containing gluten,  2.EGGS 3.FISH 4.SOYA 5.MILK with lactose  6.NUTS 7.CELERY 8.MUSTARD   
Wykaz alergenów stosowanych w Zakładzie Cateringowym Max-Pol : ( zaznaczono czerwoną czcionką) 1.ZBOŻAzawierające gluten, 2.JAJA 3.RYBY 4.SOJA 5.MLEKO łącznie z laktozą 6.ORZECHY 7.SELER 8.GORCZYCA 



MENU MAY 2022 
 

MONDAY 
PONIEDZIAŁEK 

TUESDAY 
WTOREK 

WEDNESDAY 
ŚRODA 

THURSDAY 
CZWARTEK 

FRIDAY 
PIĄTEK 

16.05.2022 17.05.2022  18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 
Bean soup 
Zupa fasolowa 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, carrot, onion, lovage celery, salt, 
pepper, bay leaf, allspice, parsley, 
garlic, potatoes, dill, white beans  
Woda, marchew, cebula, lubczyk seler, 
sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, 
pietruszka, czosnek, ziemniaki, 
koper,fasola biała 

Chicken soup with noodles 
Rosół z makaronem 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, carrots, celery, parsley, 
onion, salt, lovage, parsley, pasta. 
Woda, kurczak, marchew, seler, pietruszka, 
cebula, sól, lubczyk, nać pietruszki, makaron  

Cabbage soup 
Zupa gołąbkowa 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, pork shoulder, carrot, parsley, 
celery, onion, white cabbage, salt, bay leaf, 
allspice, lovage, tomatoes, rice  
Woda,łopatka 
wieprzowa,marchew,pietruszka,seler,cebula
,kapusta biała,sól,liść laurowy,ziele 
angielskie,lubczyk,pomidory,ryż. 

Carrot cream 
Krem z marchewki 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, carrots, onion, lovage, 
celery, salt, pepper, bay leaf, allspice, 
parsley, garlic, potatoes, dill. 
Woda, kurczak, marchew, cebula, lubczyk 
seler, sól, pieprz, liść laurowy, ziele 
angielskie, pietruszka, czosnek, ziemniaki, 
koper. 

Mushroom soup with 
noodles 
Zupa pieczarkowa z 
makaronem. 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, carrots, onion, lovage, 
celery, salt, pepper, bay leaf, allspice, 
parsley, garlic, potatoes, dill, mushrooms. 
Woda, kurczak, marchew, cebula, lubczyk 
seler, sól, pieprz, liść laurowy, ziele 
angielskie, pietruszka, czosnek, ziemniaki, 
koper,pieczarki. 

Spaghetti Bolognese , 
compote 
Spaghetti Bolognese 
gotowane, kompot  
 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Minced pork meat, ground red pepper, 
tomato paste (tomatoes), parsley, 
celery, garlic, salt, Oil (rapeseed), onion, 
garlic, carrots, 
Mięso wieprzowe mielone, papryka 
czerwona mielona, koncentrat 
pomidorowy (pomidory) ,   pietruszka, 
seler, czosnek, sól, Olej (rzepak), cebula, 
czosnek, marchew, 

Poultry cutlets, potatoes, 
red cabbage salad. 
Compote 
Kotleciki pożarskie, ziemniaki, 
Surówka z kapusty 
czerwonej. 
Kompot  
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Chicken fillet, parsley, onion, potatoes, salt, 
pepper, garlic, red cabbage, mayonnaise, 
rapeseed oil, water, vinegar, sugar, 
Filet z uda z kurczaka, pietruszka, cebula, 
ziemniaki,  sól pieprz, czosnek kapusta 
czerwona,majonez, olej rzepakowy, woda, 
ocet, cukier, 

Ukrainian dumplings. White 
cabbage salad. Compote. 
Pierogi ukraińskie. Surówka z 
kapusty białej. Kompot. 
 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Wheat flour, eggs, 
water, strawberry, plum, gooseberry, red 
currant, black currant, white cabbage. 
Mąka pszenna,jaja, 
woda, truskawka, śliwka, agrest, porzeczka 
czerwona, porzeczka czarna,biała kapusta. 

Nnuggets with rice, garlic-
mayonnaise sauce, carrot 
with apple, compote. 
Nuggetsy z ryżem ,sos 
czosnkowo-majonezowy, 
marchewka z jabłkiem, 
kompot  
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Chicken fillet, salt, water, pepper, wheat 
flour, lemon eggs, mayonnaise, garlic, rice, 
carrot, and apple. strawberry, plum, 
gooseberry, red currant, black currant, 
lemon, 
Filet z kurczaka, , sol, woda, pieprz, , mąka 
pszenna,  ,  cytryna jajka, majonez, czosnek, 
ryż ,marchewka ,jabłko . truskawka, śliwka, 
agrest, porzeczka czerwona, porzeczka 
czarna, cytryna, 

 
 

Miruna fillet, potatoes, and 
sauerkraut salad. Compote 
Filet z miruny , ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty. 
Kompot  
 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Fish fillet (miruna), salt, water, pepper, 
parsley, garlic, potatoes, sauerkraut, lemon, 
rapeseed oil (rapeseed) 
Filet z ryby ( miruna), , sól, woda, pieprz, 
natka pietruszki, czosnek, , ziemniaki, 
kapusta biała kiszona, cytryna, olej 
rzepakowy (rzepak) 

 

Allergens in Max-Pol Catering :  ( marked in red font) 1.Cereals containing gluten,  2.EGGS 3.FISH 4.SOYA 5.MILK with lactose  6.NUTS 7.CELERY 8.MUSTARD   
Wykaz alergenów stosowanych w Zakładzie Cateringowym Max-Pol : ( zaznaczono czerwoną czcionką) 1.ZBOŻAzawierające gluten, 2.JAJA 3.RYBY 4.SOJA 5.MLEKO łącznie z laktozą 6.ORZECHY 7.SELER 8.GORCZYCA 



MENU MAY 2022 

MONDAY 
PONIEDZIAŁEK 

TUESDAY 
WTOREK 

WEDNESDAY 
ŚRODA 

THURSDAY 
CZWARTEK 

FRIDAY 
PIĄTEK 

23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 
Cucumber soup  
Zupa Ogórkowa 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, carrot, onion, lovage, 
celery, salt, pepper, bay leaf, allspice, 
parsley, garlic, potatoes, pickled 
cucumber (fennel, horseradish) 
Woda, kurczak, marchew, cebula, 
lubczyk seler, sól, pieprz, liść laurowy, 
ziele angielskie, pietruszka, czosnek, 
ziemniaki, ogórek kiszony (koper włoski, 
chrzan) 

Cabbage soup 
Kapuśniak 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, carrot, onion, lovage celery, 
salt, pepper, bay leaf, allspice, parsley, 
garlic, potatoes, cabbage, herb pepper, 
marjoram  
Woda, kurczak, marchew, cebula, lubczyk 
seler, sól, pieprz,  liść laurowy, ziele 
angielskie, pietruszka, czosnek, ziemniaki, 
kapusta, pieprz ziołowy, majeranek 

Pea cream 
Krem z groszku 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, carrots, onion, lovage, 
celery, salt, pepper, bay leaf, allspice, 
parsley, garlic, potatoes, dill. 
Woda, kurczak, marchew, cebula, lubczyk 
seler, sól, pieprz, liść laurowy, ziele 
angielskie, pietruszka, czosnek, ziemniaki, 
koper. 

  

Pork with cabbage and 
noodles. Compote 
Wieprzowina z kapustą i 
łazankami. Kompot  
 
 
 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Pork shoulder, fresh cabbage, 
sauerkraut, marjoram, sausage, tomato 
paste. 
Łopatka wieprzowa, kapusta świeża, 
kapusta kiszona, majeranek, kiełbasa 
zwyczajna, koncentrat pomidorowy. 

Boneless roast chicken legs, 
potatoes, Chinese cabbage, 
cucumber, and corn salad. 
Pieczone uda z kurczaka bez 
kości, ziemniaki, surówka z 
kapusty pekińskiej, ogórka i 
kukurydzy. 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Chicken, potatoes, Chinese cabbage, corn, 
mayonnaise, cucumber, water, strawberry, 
plum, gooseberry, red currant, black 
currant, lemon, carrot, and apple. 
Chicken, potatoes, Chinese cabbage, corn, 
mayonnaise, cucumber, water, strawberry, 
plum, gooseberry, red currant, black 
currant, lemon, carrot, apple ... 
Kurczak, ziemniaki, kapusta pekińska, 
kukurydza, majonez, ogórek, woda, 
truskawka, śliwka, agrest, porzeczka 
czerwona, porzeczka czarna, cytryna, 
marchewka, jabłko.. 

Pork meatballs in vegetable 
sauce. Buckwheat. Pickled 
cucumber salad. Compote 
Pulpeciki wieprzowe w sosie 
warzywnym. Kasza gryczana. 
Sałatka z ogórków kiszonych. 
Kompot  
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Pork shoulder, vegetables, onion, 
Eggs, buckwheat, pickled cucumber, 
mustard, oil, and paprik  
Łopatka wieprzowa, warzywa, cebula, Jaja, 
kasza gryczana, ogórek kiszony, musztarda, 
olej, papryka 

  

Allergens in Max-Pol Catering :  ( marked in red font) 1.Cereals containing gluten,  2.EGGS 3.FISH 4.SOYA 5.MILK with lactose  6.NUTS 7.CELERY 8.MUSTARD   
Wykaz alergenów stosowanych w Zakładzie Cateringowym Max-Pol : ( zaznaczono czerwoną czcionką) 1.ZBOŻAzawierające gluten, 2.JAJA 3.RYBY 4.SOJA 5.MLEKO łącznie z laktozą 6.ORZECHY 7.SELER 8.GORCZYCA 

 



 

 

MENU MAY 2022 

MONDAY 
PONIEDZIAŁEK 

TUESDAY 
WTOREK 

WEDNESDAY 
ŚRODA 

THURSDAY 
CZWARTEK 

FRIDAY 
PIĄTEK 

30.05.2022 31.05.2022    
Cauliflower soup 
Zupa kalafiorowa 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, carrots, parsley, celery, chicken, 
onion, salt, bay leaf, allspice, lovage, 
Woda, marchew, pietruszka, seler, kurczak, 
cebula, sól, liść laurowy, ziele angielskie, 
lubczyk,   

Tomato soup with rice 
Zupa Pomidorowa z ryżem. 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Water, chicken, tomatoes, carrots, celery, 
parsley, onion, salt, lovage, parsley, rice  
Woda, kurczak, pomidory, marchew, seler, 
pietruszka, cebula, sól, lubczyk, nać pietruszki, ryż 

    
 

A'la Matriciana Spaghetti. 
Compote. 
Spaghetti A’la Matriciana. 
Kompot. 
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
Chicken, bacon, onion, garlic, 
Tomatoes, pasta, water, strawberry, plum, 
gooseberry, red currant, currant. 
Kurczak,boczek,cebula,czosnek, 
Pomidory,makaron, woda, truskawka, śliwka, 

agrest, porzeczka czerwona, porzeczka. 

Pork chops, potatoes, Beets, 
Compote 
Kotlety schabowe, ziemniaki, 
Buraczki , Kompot  
 
SKŁAD/INGREDIENTS: 
pork loin, potatoes, beets, garlic, salt, Oil 
(rapeseed), onion, eggs, cream 18% (pasteurized 
cream, corn starch, locust bean gum, lactic acid 
bacteria cultures), wheat flour, strawberry, plum, 
gooseberry, red currant , currant 
schab), ziemniaki,buraki ,czosnek, sól, Olej 
(rzepak), cebula, jaja, śmietana 18 % (śmietanka 
pasteryzowana, skrobia kukurydziana, mączka 
chleba świętojańskiego, kultury bakterii 
mlekowych), mąka pszenna, truskawka, śliwka, 
agrest, porzeczka czerwona, porzeczka 

   

 


