
 

Menu 01.03-05.03.2021 

 

 

 

 

01-25.03.2021 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa brokułowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

brokuły, ziemniaki, śmietana) 
 

Alergeny:  mleko krowie 

 

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

 

Wtorek 
 

Kapuśniak  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

kapusta kiszona, ziemniaki)   
 

 

Alergeny: gluten 

 

Trybowane podudzie z kurczaka  
w sosie własnym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z marchewki z ananasem 
 
Alergeny: gluten, cytrusy 

 

Środa 
 

 

Żurek  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

zakwas, marchew, ziemniaki,  

śmietana) 
 

 

 

Alergeny: gluten ,mleko krowie 

 

 
Kurczak w piórkach (panierowany  
z dodatkiem wiórków kokosowych) 
Ziemniaki 
Surówka kapusty pekińskiej  
z marchewką, brzoskwinią i jogurtem 
naturalnym 
 
Alergeny:  gluten, mleko krowie, jajko 

 

Czwartek 
 

Zupa grochowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchewka, groch łuskany, ziem-

niaki, majeranek) 
  

Alergeny:  

 

Pulpety wieprzowe w sosie  
pomidorowym 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 

 
Alergeny:  gluten,  jajko 

 

Piątek 
 

Rosół   

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, makaron nitki, natka) 
 

Alergeny: gluten 

 

Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka colesław 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie, ryba 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Zupa brokułowa 
Kopytka z cukrem 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa brokułowa 
Kluski śląskie z cukrem 
 
 
Alergeny:  

 

Zupa brokułowa 
Leniwe z masełkiem  
i bułką tartą 
 
Alergeny: gluten 

 

WT. 
 

Kapuśniak 
Trybowane podudzie  
z kurczaka w sosie  
własnym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z marchewki  
z ananasem 
 
Alergeny: gluten, cytrusy  

 

Kapuśniak 
Trybowane podudzie  
z kurczaka w sosie 
własnym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z marchewki  
z ananasem 
 
Alergeny:  cytrusy  

 

Kapuśniak 
Kotlet z cieciorki  
z warzywami 
Ryż z kurkumą 
Surówka z marchewki  
z ananasem 
 
 
Alergeny: gluten, cytrusy  

 

ŚR. 
 

Żurek 
Kurczak w piórkach  
(panierowany z  
dodatkiem wiórków  
kokosowych) 
Ziemniaki 
Surówka kapusty  
pekińskiej z marchewką, 
brzoskwinią  
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Zupa marchewkowa 
Kurczak w piórkach  
(panierowany z dodatkiem 
wiórków kokosowych) 
Ziemniaki 
Surówka kapusty pekińskiej 
z marchewką, brzoskwinią  
 
 
Alergeny:  jajko 

 

Żurek 
Kotlet z dyni z tartymi  
jarzynami 
Ziemniaki 
Surówka kapusty  
pekińskiej z marchewką, 
brzoskwinią  
 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

CZW. 
 

Zupa grochowa 
Pulpety wieprzowe  
w sosie pomidorowym 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 

 
Alergeny:  gluten,  jajko 

 

Zupa grochowa 
Pulpety wieprzowe  
w sosie pomidorowym 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 

 
Alergeny:   jajko 

 

Zupa grochowa 
Kotlet z kalafiora  
z warzywami 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 

 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

PT. 
 

Rosół  
Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka colesław 
 
Alergeny: gluten, ryba 
 
 

 

Rosół  
Kotlet z dorsza 
Ziemniaki 
Surówka colesław 
 
Alergeny: ryba, jajko 
 

 

Rosół  
Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka colesław 
 
Alergeny: ryba, jajko, gluten 

 


