
 

Menu 15.03-19.03.2021 

 

 

 

 

15-19.03.2021 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa krem z białych warzyw  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

kalafior, pietruszka korzeń,  

ziemniaki) 
 

Alergeny:   

 

Pierogi z mięsem  
Surówka z kiszonej kapusty 
 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Krupnik ryżowy  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

ryż jaśminowy, natka)    
 

 

 

 

Alergeny:  

 

Kąski z kurczaka panierowane  
z dodatkiem płatków kukurydzianych 

Ziemniaki 
Surówka z kapusty pekińskiej  
z marchewką, papryką, ogórkiem  
i ziołowym dresingiem 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Środa 
 

Zupa ogórkowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

tarte ogórki kiszone, ziemniaki, 

śmietana) 
 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

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

 

Czwartek 
 

Zupa krem z marchewki  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchewka,  ziemniaki) 
  

Alergeny:  

 

Naleśniki z twarożkiem 

 
 
 
Alergeny:  gluten,  mleko krowie 

 

Piątek 
 

Rosół   

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, makaron nitki, natka) 
 

 

Alergeny: gluten 

 

Paluszki rybne z fileta dorsza 
Ziemniaki 
Surówka z białej rzodkwi i marchewki 
z jogurtem naturalnym 
 
Alergeny: gluten, ryba, mleko krowie 

 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Zupa krem z białych  
warzyw 
Pierogi z mięsem 
 
Alergeny: gluten  

 

Zupa krem z białych  
warzyw 
Pierogi z mięsem 
 
Alergeny: 

 

Zupa krem z białych  
warzyw 
Pierogi ruskie 
 
Alergeny: gluten, mleko  
krowie  

 

WT. 
 

Krupnik ryżowy 
Kąski z kurczaka panie-
rowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
pekińskiej z marchewką, 
papryką, ogórkiem  
i ziołowym dresingiem 
 
Alergeny:  jajko, gluten 

 

Krupnik ryżowy 
Kąski z kurczaka paniero-
wane z dodatkiem płatków 
kukurydzianych 

Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
pekińskiej z marchewką, 
papryką, ogórkiem  
i ziołowym dresingiem 
 
Alergeny:  jajko  

 

Krupnik ryżowy 
Kotlet jajeczny  
ze szczypiorkiem 

Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
pekińskiej z marchewką, 
papryką, ogórkiem  
i ziołowym dresingiem 
 
 
Alergeny:  jajko, gluten  

 

ŚR. 
 

Zupa ogórkowa 
Kolorowy kociołek  
(mięso z szynki, kolo-
rowa papryka, groszek, 
pomidory pelati) 
Kasza bulgur 
 
 
Alergeny:  gluten 

 

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

 

Zupa ogórkowa 
Jarski kolorowy kociołek 
(cieciorka, kolorowa  
papryka, groszek,  
pomidory pelati) 
Kasza bulgur 
 
 
Alergeny:  gluten 

 

CZW. 
 

Zupa krem z marchewki 
Naleśniki z  jabłkiem 

 
Alergeny:  gluten 

 

Zupa krem z marchewki 
Naleśniki z  jabłkiem 

 
Alergeny:   

 

Zupa krem z marchewki 
Naleśniki z  twarożkiem 

 
Alergeny: gluten, krowie 

 

PT. 
 

Rosół  
Paluszki rybne z fileta 
dorsza 
Ziemniaki 
Surówka z białej rzodkwi 
i marchewki  
 
Alergeny: gluten, ryba 
 
 

 

Rosół  
Filet z morszczuka 
Ziemniaki 
Surówka z białej rzodkwi  
i marchewki  
 
 
Alergeny: ryba 
 

 

Rosół  
Paluszki rybne z fileta  
dorsza 
Ziemniaki 
Surówka z białej rzodkwi  
i marchewki z jogurtem 
 
Alergeny: gluten, ryba  

 


