
 

Menu 01.02-05.02.2021 

 

 

 

 

01-05.02.2021 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa kalafiorowo-marchewkowa 

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

zacierka, kalafior, marchew,  

śmietana) 
 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Gołąbek w sosie pomidorowym 
Ziemniaki 
 
Alergeny: gluten, pomidor 

 

Wtorek 
 

Zupa fasolowa (wywar drobiowy, 

włoszczyzna, fasola jaś, ziemniaki, 

majeranek) 
 

Alergeny: gluten 

 

Pieczona pałka z kurczaka w sosie 
własnym 
Ryż z kurkumą 
Marchewka z ananasem 
 
Alergeny: gluten, cytrusy 
 

 

Środa 
 

Zupa ogórkowa (wywar drobiowy, 

włoszczyzna, tarte ogórki,  

ziemniaki, śmietana) 
 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Kurczak w piórkach (panierowany  
z dodatkiem wiórków kokosowych) 
Ziemniaki 
Surówka z czerwonej kapusty  
z jabłkiem 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Czwartek 
 

Krem z marchewki (wywar  

drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, ziemniaki) 

 
 Alergeny:  
 

 

Naleśniki z powidłami śliwkowymi 
 
 
 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie, jajko 

 

Piątek 
 

Zupa pomidorowa (wywar drobiowy, 

włoszczyzna, pomidory pelati,  

ryż jaśminowy, śmietana) 
 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Pierogi ruskie 
Surówka z kiszonej kapusty 
 
 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie 

 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Zupa kalafiorowo- 
marchewkowa 
Gołąbek w sosie  
pomidorowym 
ziemniaki 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa kalafiorowo- 
marchewkowa 
Gołąbek w sosie  
pomidorowym 
ziemniaki 
 
Alergeny: 

 

Zupa kalafiorowo- 
marchewkowa 
Gołąbek jarski w sosie  
pomidorowym 
ziemniaki 
 
Alergeny: 

 

WT. 
 

Zupa fasolowa 
Pieczona pałka  
z kurczaka w sosie  
własnym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z marchewki  
i ananasa 
 
Alergeny: gluten, cytrusy 
 

 

Zupa fasolowa 
Pieczona pałka z kurczaka 
w sosie własnym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z marchewki  
i ananasa 
 
 
Alergeny:  cytrusy 
 

 

Zupa fasolowa 
Szaszłyk z tofu z papryką 
i ogórkiem 
Ryż z kurkumą 
Surówka z marchewki  
i ananasa 
 
 
Alergeny: gluten, cytrusy 
 

 

ŚR. 
 

Zupa ogórkowa 
Kurczak w piórkach 
Ziemniaki 
Surówka z czerwonej 
kapusty z jabłkiem 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Zupa ogórkowa 
Kurczak w piórkach 
Ziemniaki 
Surówka z czerwonej  
kapusty z jabłkiem 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko 
 

 

Zupa ogórkowa 
Kotlet sojowy w wiórkach 
kokosowych 
Ziemniaki 
Surówka z czerwonej  
kapusty z jabłkiem 
 
Alergeny:  gluten, jajko,  
cytrusy 

 

CZW. 
 

Krem z marchewki 
Naleśniki z powidłami 
śliwkowymi 
 
Alergeny: gluten 

 

Krem z marchewki 
Naleśniki z powidłami  
śliwkowymi 
 
Alergeny:  

 

Krem z marchewki 
Naleśniki z powidłami 
śliwkowymi 
 
Alergeny: gluten 

 

PT. 
 

Zupa pomidorowa 
Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej  
kapusty 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa pomidorowa 
Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej kapusty 
 
 
Alergeny:   
 
 

 

Zupa pomidorowa 
Pierogi ruskie 
Surówka z kiszonej  
kapusty 
 
Alergeny: gluten, mleko  
krowie 

 


