
 

Menu 18.01-22.01.2021 

 

 

 

 

18-22.01.2021 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa zimowa (wywar drobiowy, 

włoszczyzna, kiełbasa z indyka, 

ziemniaki, zacierka) 
 

Alergeny: gluten 

 

Leniwe z masełkiem i bułką tartą 
 
 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Wtorek 
 

Rosół (wywar drobiowy, włoszczy-

zna, makaron nitki, natka) 
 

 

Alergeny: gluten 

 

Frykadelki z indyka z marchewką 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
Alergeny: gluten 

 
 

Środa 
 

 

Zupa groszkowa (wywar drobiowy, 

włoszczyzna paski, pomidory pelati, 

fasolka szparagowa, ryż jaśminowy 
 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

 
Kąski z kurczaka panierowane  
z dodatkiem płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka marchewkowo- porowa  
z jogurtem naturalnym 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Czwartek 
 

 

Zupa jarzynowa (wywar drobiowy, 

włoszczyzna, kalafior, brokuł, gro-

szek, fasolka, ziemniaki, śmietana 

 
 Alergeny: gluten,  mleko krowie 
 

 

 

Bitka ze schabu w sosie własnym 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Piątek 
 

 

Krupnik ryżowy (wywar drobiowy, 

włoszczyzna, ryż parboiled, natka) 
 

Alergeny:  

 

 

Panierowane kuleczki z łososia 
Ziemniaki 
Surówka z białej kapusty z  
marchewką, ogórkiem i kukurydzą 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Zupa zimowa  
Kopytka z cukrem 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa krem z białych  
warzyw 
Kluski śląskie z cukrem 
 
Alergeny: 

 

Zupa krem z białych  
warzyw 
Leniwe 
 
Alergeny: gluten, mleko  
krowie 

 

WT. 
 

Rosół 
Frykadelki z indyka  
z marchewką 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
Alergeny: gluten 

 

 

Rosół 
Frykadelki z indyka  
z marchewką 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
Alergeny:  

 

Rosół 
Kotlet z kalafiora z tartymi 
warzywami 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
Alergeny: gluten 

 

ŚR. 
 

Zupa groszkowa 
Kąski z kurczaka panie-
rowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka marchewkowo- 
porowa  
 
Alergeny:  gluten, jajko 
 

 

Zupa groszkowa 
Kąski z kurczaka  
panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka marchewkowo- 
porowa  
 
Alergeny:   jajko 
 

 

Zupa groszkowa 
Kotlet sojowy w panierce 
Ziemniaki 
Surówka marchewkowo- 
porowa z jogurtem  
naturalnym 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko 
 

 

CZW. 
 

Zupa jarzynowa  
Bitka ze schabu w sosie 
własnym 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa jarzynowa  
Bitka ze schabu w sosie 
własnym 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny:  

 

Zupa jarzynowa  
Kotlety ziemniaczane  
w sosie koperkowym 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny: gluten 

 

PT. 
 

Krupnik ryżowy 
Panierowane kuleczki  
z łososia 
Ziemniaki 
Surówka z białej kapusty 
z marchewką, ogórkiem 
i kukurydzą 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 

Krupnik ryżowy 
Kotlety z łososia  
z warzywami 
Ziemniaki 
Surówka z białej kapusty  
z marchewką, ogórkiem  
i kukurydzą 
 
Alergeny: ryba 
 

 

Krupnik ryżowy 
Panierowane kuleczki  
z łososia 
Ziemniaki 
Surówka z białej kapusty 
z marchewką, ogórkiem  
i kukurydzą 
 
Alergeny: gluten, ryba 
 




