
 

Menu 08.03-12.03.2021 

 

 

 

 

08-12.03.2021 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa jarzynowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

brokuły, kalafior,  groszek, fasolka, 

marchew, ziemniaki, śmietana) 
 

Alergeny:  mleko krowie 

 

Gołąbki w sosie pomidorowym 
Ziemniaki 
 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

pomidory pelati, ryż, natka,  

śmietana)   
 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Kotlet mielony wieprzowy 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Środa 
 

 

Zupa kalafiorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

kalafior, marchew, ziemniaki,  

śmietana) 
 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

 
Pulpety wieprzowe w sosie  
śmietanowo-koperkowym  
Kasza pęczak 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny:  gluten, mleko krowie, jajko 

 

Czwartek 
 

Barszcz czerwony  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchewka, tarte buraki, ziemniaki, 

majeranek, śmietana) 
  

Alergeny: gluten, mleko krowie 
 

 

Pierogi ruskie 
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką i jabłkiem 

 
 
Alergeny:  gluten,  mleko krowie 

 

Piątek 
 

Rosół   

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, makaron nitki, natka) 
 

Alergeny: gluten 

 

 

Kuleczki z łososia w panierce 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
Alergeny: gluten, ryba 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Zupa jarzynowa 
Gołąbek w sosie  
pomidorowym 
 
Alergeny: gluten  
 

 

Zupa jarzynowa 
Gołąbek w sosie  
pomidorowym 
 
Alergeny:  

 

Zupa jarzynowa 
Gołąbek jarski 
 
 
Alergeny: gluten  
 

 

WT. 
 

Pomidorowa 
Kotlet mielony  
wieprzowy 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 

 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Pomidorowa 
Kotlet mielony wieprzowy 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 

 
 
Alergeny: jajko 

 

Pomidorowa 
Kotlet z bobu z tartymi  
jarzynami i słonecznikiem 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 

 
Alergeny: gluten, jajko  

 

ŚR. 
 

Kalafiorowa 
Pulpety wieprzowe 
 w sosie  koperkowym  
Kasza pęczak 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Kalafiorowa 
Pulpety wieprzowe  
w sosie  koperkowym  
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny:   jajko 

 

Kalafiorowa 
Kotlet ziemniaczany  
w sosie śmietanowo- 
koperkowym  
Kasza pęczak 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

CZW. 
 

Barszcz czerwony 
Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej  
kapusty z marchewką  
i jabłkiem 

 
 
Alergeny:  gluten 

 

Barszcz czerwony 
Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej kapusty 
z marchewką i jabłkiem 

 
 
 
Alergeny:   

 

Barszcz czerwony 
Pierogi ruskie 
Surówka z kiszonej  
kapusty z marchewką  
i jabłkiem 

 
 
Alergeny:  gluten, mleko 
krowie 

 

PT. 
 

Rosół  
Kuleczki z łososia  
w panierce 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 

Rosół  
Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
 
Alergeny: ryba 
 

 

Rosół  
Kuleczki z łososia  
w panierce 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 


