
 

Menu 17-21.05.2021 

 

 

 

 

17-21.05.2021 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa jarzynowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

brokuł, groszek, fasola zielona,  

kalafior, ziemniaki, śmietana) 
 

Alergeny:  gluten, mleko krowie 

 

Makaron z sosem bolońskim 
 
 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Zupa koperkowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, ziemniaki, koperek) 
 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Kotlet mielony z indyka w sosie  
własnym 
Kopytka szpinakowe 
Buraczki 
 
Alergeny: gluten, jajko  

 

Środa 
 

Zupa pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

pomidory pelati, makaron kolanko, 

śmietana, natka) 
 

 

 

Alergeny:  gluten, mleko krowie 

 
Kotlet z piersi kurczaka panierowany 
z dodatkiem sezamu 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna (ogórek świeży, 
rzodkiewka, szczypiorek, jogurt  
naturalny) 
 
Alergeny:  gluten, jajko, mleko krowie 

 

Czwartek 
 

Zupa buraczkowa 

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, tarte młode buraki,  

ziemniaki, koperek, śmietana) 
 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Pulpety wieprzowe w sosie  
pomidorowym 
Kasza bulgur 
Surówka colesław 
 
Alergeny:  gluten, jajko, mleko krowie 

 

Piątek 
 

Zupa marchewkowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

ziemniaki, marchewka) 
 

Alergeny:  

 

Nugetsy z łososia 
Ziemniaki 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny: gluten, ryba 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Zupa jarzynowa 
Makaron z sosem  
bolońskim 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa jarzynowa 
Makaron z sosem  
bolońskim 
 
Alergeny: gluten 

 

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

 

WT. 
 

Zupa koperkowa 
Kotlet mielony z indyka 
w sosie własnym 
Kopytka szpinakowe 
Buraczki 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Zupa koperkowa 
Kotlet mielony z indyka  
w sosie własnym 
Kluski śląskie 
Buraczki 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

Zupa koperkowa 
Kotlet z czerwonej fasoli  
z warzywami 
Kopytka szpinakowe 
Buraczki 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

ŚR. 
 

Zupa pomidorowa 
Kotlet z piersi kurczaka 
panierowany 
z dodatkiem sezamu 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
(ogórek świeży,  
rzodkiewka, szczypiorek) 
 
 

Alergeny:  gluten, jajko  

 

Zupa pomidorowa 
Kotlet z piersi kurczaka  
panierowany z dodatkiem 
sezamu 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
(ogórek świeży, rzodkiewka,  
szczypiorek) 
 
 

Alergeny:  jajko  

 
Zupa pomidorowa 
Falafel 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
(ogórek świeży,  
rzodkiewka, szczypiorek,  
jogurt naturalny) 
 
 

Alergeny:  gluten, jajko, 
mleko krowie  

 

CZW. 
 

Zupa buraczkowa 
Pulpety wieprzowe  
w sosie pomidorowym 
Kasza bulgur 
Surówka colesław 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Zupa buraczkowa 
Pulpety wieprzowe  
w sosie pomidorowym 
Kasza bulgur 
Surówka colesław 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

Zupa buraczkowa 
Kotlet ziemniaczany 
Kasza bulgur 
Surówka colesław 
 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

PT. 
 

Zupa marchewkowa 
Nugetsy z łososia 
Ziemniaki 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 

Kotlet łososiowo-jaglany 
Ziemniaki 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny: ryba 

 

Nugetsy z łososia 
Ziemniaki 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 


