
 

 

06-10. 07.2020 Zupa 
 

Drugie danie 
P
O
N
IE
D
ZI
A
ŁE
K

 

Marchewkowa 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, ziemniaki, kasza jęczmienna- 

gluten, koperek, sól, pieprz, zioła) 

Ryż na mleku z prażonymi jabłkami. 

Sos jogurtowy z cynamonem do 
polania  
(mleko) 

   

W
TO

R
EK

 

Zupa z ciecierzycą i cukinią 
(wywar mięsny, cebula, por, seler, 

marchew, ziemniaki, lubczyk, natka 

pietruszki, sól, pieprz, zioła, cukinia,  

ciecierzyca) 

Kurczak w sosie pomidorowo-
maślanym (Butter Chicken) 

Ryż paraboliczny 
Warzywa na parze 

 
    

ŚR
O
D
A

 

 
 

Rosół z makaronem i 
lubczykiem 
(wywar mięsny, cebula, por, seler, 

marchew, natka pietruszki, sól, pieprz, 

zioła, makaron nitki z pszenicy durum-

gluten) 

Fileciki drobiowe w płatkach 
kukurydziano-jaglanych  
(jaja) 

Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z marchewki 

   

C
ZW

A
R

TE
K

 

 
 

Kalafiorowa z natką 
pietruszki lekko zabielana 

(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 
marchew, ziemniaki, kalafior, koperek, sól, 
pieprz, zioła, śmietanka z mleka) 
 

Pieczeń rzymska w sosie  
(mięso mielone z szynki, cebula, jaja, sól, pieprz, zioła, 
przyprawy, bułka tarta(gluten), koper, śmietanka z mleka, 
mąka pszenna) 

Kasza gryczana 

Ogórek kiszony 

   

P
IĄ
TE
K

 

 
 

Pomidorowa z ryżem 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, natka pietruszki, koperek, sól, 

pieprz, zioła, pomidory, ryż) 

Naleśniki z twarożkiem  
(mleko, jaja, gluten) 

Jogurt naturalny z owocami do polania  
(mleko) 
 



 

 

06-10.07. 
2020 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego) 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

Poniedziałek Marchewkowa 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, ziemniaki, koperek, sól, 

pieprz, zioła) 

Ryż z prażonymi jabłkami. 
Mus kokosowy do polania 

Marchewkowa 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, ziemniaki, koperek, sól, 

pieprz, zioła) 

Ryż na mleku z prażonymi 
jabłkami. 
Jogurt naturalny z owocami 
do polania (mleko) 

Marchewkowa 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, ziemniaki, koperek, sól, 

pieprz, zioła) 

Ryż na mleku z prażonymi 
jabłkami. 
Jogurt naturalny z owocami 
do polania (mleko) 

Wtorek Zupa z ciecierzycą i cukinią 
(wywar mięsny, cebula, por, seler, 

marchew, ziemniaki, lubczyk, natka 

pietruszki, sól, pieprz, zioła, cukinia,  

ciecierzyca) 

Kurczak w sosie 
pomidorowym  
(Butter Chicken) 

Ryż paraboliczny 
Warzywa na parze 

Zupa z ciecierzycą i cukinią 
(wywar mięsny, cebula, por, seler, 

marchew, ziemniaki, lubczyk, natka 

pietruszki, sól, pieprz, zioła, cukinia,  

ciecierzyca) 

Kurczak w sosie 
pomidorowo-maślanym  
(Butter Chicken) 

Ryż paraboliczny 
Warzywa na parze 

Zupa z ciecierzycą i cukinią 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, ziemniaki, lubczyk, natka 

pietruszki, sól, pieprz, zioła, cukinia,  

ciecierzyca) 

Kotlecik sojowy w sosie 
pomidorowo-maślanym 

Ryż paraboliczny 
Warzywa na parze 

Środa Rosół z makaronem i 
lubczykiem 
(wywar mięsny, cebula, por, seler, 

marchew, natka pietruszki, sól, pieprz, 

zioła, makaron nitki z pszenicy durum-

gluten) 

Fileciki drobiowe w płatkach 
kukurydziano-jaglanych (jaja) 

Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z marchewki 

Jarzynowa z makaronem  
 lubczykiem 
(wywar mięsny, cebula, por, seler, 

marchew, natka pietruszki, sól, 

pieprz, zioła, makaron bezglutenowy) 

Fileciki drobiowe w płatkach 
kukurydziano-jaglanych (jaja) 

Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z marchewki 

Rosół wege z makaronem  
i lubczykiem 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, natka pietruszki, sól, 

pieprz, zioła, makaron nitki  
z pszenicy durum-gluten) 

Kotlecik kalafiorowo-
jajeczny (jaja, gluten) 

Ziemniaki z koperkiem 

Surówka z marchewki 

Czwartek Kalafiorowa z natką pietruszki 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 
marchew, ziemniaki, kalafior, koperek, 
sól, pieprz, zioła) 

Pieczeń rzymska w sosie  
(mięso mielone z szynki, cebula, jaja, 
sól, pieprz, zioła, przyprawy, bułka 
tarta (gluten), koper, śmietanka z 
mleka, mąka pszenna) 

Kasza gryczana 

Ogórek kiszony 
 

Kalafiorowa z natką 
pietruszki lekko zabielana 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 
marchew, ziemniaki, kalafior, 
koperek, sól, pieprz, zioła, śmietanka 
z mleka) 

Pieczeń rzymska w sosie  
(mięso mielone z szynki, cebula, jaja, 
sól, pieprz, zioła, przyprawy,  koper, 
śmietanka z mleka) 

Kasza gryczana 

Ogórek kiszony 

Kalafiorowa z natką 
pietruszki lekko zabielana 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 
marchew, ziemniaki, kalafior, 
koperek, sól, pieprz, zioła, śmietanka 
z mleka) 

Domowe pierogi ruskie 
polane masełkiem   
(gluten, mleko, jaja) 

Surówka mieszana 

Piątek Pomidorowa z ryżem 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, natka pietruszki, koperek,  

sól, pieprz, zioła, pomidory, ryż) 
Naleśniki  (jaja, gluten) 

Mus owocowy do polania 
 

Pomidorowa z ryżem 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, natka pietruszki, koperek,  

sól, pieprz, zioła, pomidory, ryż) 

Naleśniki bezglutenowe  
z twarożkiem (mleko, jaja) 

Jogurt naturalny z owocami 
do polania (mleko) 

Pomidorowa z ryżem 
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, 

marchew, natka pietruszki, koperek,  

sól, pieprz, zioła, pomidory, ryż) 

Naleśniki z twarożkiem 
(mleko, jaja, gluten) 

Jogurt naturalny z owocami 
do polania (mleko) 



 

 

 


