
 

Menu 15.02-19.02.2021 

 

 

 

 

15-19.02.2021 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa jarzynowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

fasolka żółta, groszek, marchew, 

brokuł, kalafior, ziemniaki,  

śmietana) 
 

Alergeny:  mleko krowie 

 

Zapiekanka makaronowa z kiełbasą 
z indyka, sosem pomidorowym 
 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

makaron z pszenicy duru, pomidory 

pelati, śmietana, natka) 
 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Kąski z kurczaka panierowane  
z dodatkiem płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty pekińskiej  
z marchewką, ogórkiem, papryką  
i ziołowym dresingiem 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Środa 
 

Krupnik jęczmienny  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

kasza perłowa, ziemniaki, marchew, 

natka) 
 

 

Alergeny: gluten 

 
Pierogi z twarogiem i brzoskwinią  

 
 
 
 
Alergeny:  gluten, mleko krowie 

 

Czwartek 
 

Zupa ogórkowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchewka, ziemniaki, brokuł,  

śmietana) 
 

 Alergeny: mleko krowie 

 

Kolorowy kociołek (mięso z szynki, 
groszek, kolorowa papryka,  
pomidory pelati) 
Kasza bulgur   

Alergeny: gluten 

 

Piątek 
 

Rosół   

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

makaron literki, natka) 
 

 

Alergeny: gluten 

 

Paluszki rybne z fileta dorsza 

Ziemniaki 
Surówka z białej i czerwonej kapusty 
z marchewką i jabłkiem 
 
Alergeny: gluten, ryba 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Zupa jarzynowa 
Zapiekanka makaronowa 
z kiełbasą  
z indyka, sosem  
pomidorowym 
 

Alergeny: gluten 

 

Zupa jarzynowa 
Zapiekanka makaronowa  
z kiełbasą z indyka,  
sosem pomidorowym 
 
 

Alergeny:  

 

Zupa jarzynowa 
Leczo warzywne 
 
 
 
 

Alergeny:  

 

WT. 
 

Pomidorowa 
Kąski z kurczaka  
panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
pekińskiej z marchewką, 
ogórkiem, papryką  
i ziołowym dresingiem 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Pomidorowa 
Kąski z kurczaka  
panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
pekińskiej z marchewką,  
ogórkiem, papryką  
i ziołowym dresingiem 
 
Alergeny:  jajko 

 

Pomidorowa 
Kotlet jajeczny  
ze szczypiorkiem 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
pekińskiej z marchewką, 
ogórkiem, papryką  
i ziołowym dresingiem 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

ŚR. 

 

Krupnik jęczmienny 
Pierogi z truskawkami  
 
 

Alergeny:  gluten,   
truskawki 

 

Kluski śląskie  
z truskawkami  
 
 

 Alergeny:  truskawki 

 

Krupnik jęczmienny 
Pierogi z twarogiem  
i brzoskwinią  
 
Alergeny:  gluten,  mleko  
krowie 

 

CZW. 

 

Zupa ogórkowa 
Kolorowy kociołek  
(mięso z szynki,  
groszek, kolorowa  
papryka, pomidory pelati) 
Kasza bulgur 
 

Alergeny: gluten 

 

Zupa ogórkowa 
Krupnik jaglany 
Kolorowy kociołek  
(mięso z szynki, groszek,  
kolorowa papryka, pomidory 
pelati) 
Kasza gryczana 
 

Alergeny:   

 

Zupa ogórkowa 
Kotlet z czerwonej fasoli  
z tartymi jarzynami 
Kasza bulgur 
 
 

Alergeny: gluten 

 

PT. 

 

Rosół 
Paluszki rybne z fileta 
dorsza 

Ziemniaki 
Surówka z białej  
i czerwonej kapusty  
z marchewką i jabłkiem 
 

Alergeny: gluten, ryba 

 

Rosół 
Filet z mintaja 

Ziemniaki 
Surówka z białej  
i czerwonej kapusty  
z marchewką i jabłkiem 
 
 

Alergeny: ryba 

 

Rosół 
Paluszki rybne z fileta  

dorsza 

Ziemniaki 
Surówka z białej  
i czerwonej kapusty  
z marchewką i jabłkiem 
 

Alergeny: gluten, ryba 

 


