
 

Menu 26-30.04.2021 

 

 

 

 

26-30.04.2020 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Krupnik jaglany  

(wywar drobiowy, kasza jaglana, 

ziemniaki, marchew, natka) 
 
 

Alergeny:   

 

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

 

Wtorek 
 

Rosół  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

makaron nitki, natka) 
 
 

Alergeny: mleko krowie, gluten 

 

Kotlet z piersi kurczaka  
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
 

Alergeny: gluten, jajko 

 

Środa 
 

Zupa groszkowa 

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

pomidory pelati, groszek,  

ryż jaśminowy) 
 

Alergeny:  gluten 

 

Gulasz z szynki 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny:  gluten 

 

Czwartek 
 

Zupa kalafiorowa  

(wywar  drobiowy, włoszczyzna,  

kalafior, ziemniaki, natka) 
 

 

Alergeny:  

 

Spaghetti  
(mięso mielone z szynki, sos  
pomidorowy, makaron z 100%  
pszenicy durum) 
 
Alergeny:  gluten 

 

Piątek 
 

Barszcz ukraiński  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

tarte buraki, fasolka czerwona,  

kapusta, śmietana) 

ziemniaki) 
 

Alergeny:  

 

Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką 
 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie, ryba 

 
  



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Krupnik jaglany 
Kopytka z cukrem 
 
 
Alergeny: gluten  

 

Krupnik jaglany 
Kluski śląskie z cukrem 
 
 
Alergeny:   

 

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

 

WT. 
 

Rosół z makaronem 
Kotlet z piersi kurczaka 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
Alergeny:  jajko, gluten 

 

Rosół z makaronem 
Kotlet z piersi kurczaka 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
Alergeny:  jajko 

 

Rosół z makaronem 
Kotlet sojowy w panierce 
Ziemniaki 
Marchewka z groszkiem 
 
Alergeny:  jajko, gluten 

 

ŚR. 
 

Zupa groszkowa 
Gulasz z szynki 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
 

Alergeny:  gluten 

 

Zupa groszkowa 
Gulasz z szynki 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
 

Alergeny:   

 

Zupa groszkowa 
Gulasz jarski z cieciorką 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
 
 

Alergeny:  gluten 

 

CZW. 
 

Zupa kalafiorowa 
Spaghetti (mięso  
mielone z szynki, sos 
pomidorowy, makaron  
z 100% pszenicy durum) 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa kalafiorowa 
Spaghetti (mięso mielone  
z szynki, sos pomidorowy, 
makaron z 100% pszenicy 
durum) 
 
 
Alergeny:   

 

Zupa kalafiorowa 
Makaron ze szpinakiem, 
twarogiem i fetą 
 
 
 
 
Alergeny: gluten, mleko  
krowie 

 

PT. 
 

Barszcz ukraiński 
Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej  
kapusty z marchewką 
 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 

Barszcz ukraiński 
Kotlet łososiowo-jaglany 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką 
 
 
Alergeny: ryba 

 

Barszcz ukraiński 
Kotlet łososiowo-jaglany 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej 
kapusty  
z marchewką 
 
Alergeny: ryba 

 


