
 

Menu 08.02-12.02.2021 

 

 

 

 

08-12.02.2021 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Żurek  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

zakwas, ziemniaki, śmietana) 
 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Pierogi z truskawkami i śmietaną 
 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Rosół  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

makaron, literki, natka) 
 

Alergeny: gluten 

 

Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 
 

Środa 
 

Krupnik jęczmienny  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

kasza perłowa, ziemniaki, marchew) 
 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
Pulpety z indyka z warzywami  
w sosie pomidorowym 
Makaron farfalle 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Czwartek 
 

Zupa brokułowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchewka, ziemniaki, brokuł,  

śmietana) 

 
 Alergeny: mleko krowie 
 

 

Kotlet pożarski 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie, jajko 

 

Piątek 
 

Barszcz czerwony  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

tarte buraki, ziemniaki, śmietana) 
 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Kotlet mielony z dorsza w sosie  
koperkowym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką i żurawiną 
 
Alergeny: gluten, jajko, ryba 

 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Żurek 
Pierogi z truskawkami 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa marchewkowa 
Kluski śląskie  
z truskawkami 
 
Alergeny: 

 

Żurek 
Pierogi z truskawkami 
 
 
Alergeny: 

 

WT. 
 

Rosół 
Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 

 

Rosół 
Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

 

Rosół 
Kotlet z bobu z tartymi  
jarzynami 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
Alergeny:  gluten 
 

 

ŚR. 
 

Krupnik jęczmienny 
Pulpety z indyka  
z warzywami w sosie 
pomidorowym 
Makaron farfalle 
 
Alergeny: gluten, jajko  

 

Krupnik jaglany 
Pulpety z indyka  
z warzywami w sosie  
pomidorowym 
Makaron bezglutenowy 
 
Alergeny:  jajko  

 

Krupnik jęczmienny 
Makaron farfalle  
ze szpinakiem,  
twarogiem i fetą 
 
 
Alergeny:  gluten, mleko 
krowie  

 

CZW. 
 

Zupa brokułowa 
Kotlet pożarski 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
Alergeny: gluten, mleko 
krowie, jajko 

 

Zupa brokułowa 
Kotlet pożarski 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
Alergeny:  mleko krowie, jajko 

 

Zupa brokułowa 
Falafel 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
Alergeny: gluten, mleko  
krowie 

 

PT. 
 

Barszcz czerwony 
Kotlet mielony z dorsza 
w sosie koperkowym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z kiszonej  
kapusty z marchewką  
i żurawiną 
 
Alergeny: ryba, jajko 

 

Barszcz czerwony 
Kotlet mielony z dorsza  
w sosie koperkowym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z kiszonej kapusty 
z marchewką i żurawiną 
 
 
Alergeny: ryba, jajko 
 

 

Barszcz czerwony 
Kotlet mielony z dorsza  
w sosie koperkowym 
Ryż z kurkumą 
Surówka z kiszonej  
kapusty z marchewką  
i żurawiną 
 
Alergeny: ryba, jajko 

 


