
 

Menu 14.06 – 18.06.2021 

 

 

 

 

14-18.06.2021 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa koperkowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, ziemniaki, koperek,  

śmietana) 
 

 

Alergeny: mleko krowie  

 

Makaron z sosem bolońskim  
(mięso mielone z szynki,  
tarte jarzyny, sos pomidorowy,  
makaron świderki) 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Zupa groszkowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, groszek, ryż jaśminowy, 

pomidory pelati) 
 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Pieczona pałka z kurczaka 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna (ogórek świeży, 
rzodkiewka, szczypiorek, jogurt  
naturalny) 
 
Alergeny: mleko krowie 

 

Środa 
 

Barszcz biały  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, zakwas, ziemniaki,  

śmietana) 
 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie    

 
Klops wieprzowy nadziewany  
jarzynami 
Ziemniaki 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko, seler 

 

Czwartek 
 

Zupa pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchew, ryż parboiled,  

pomidory pelati, śmietana, natka) 
 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Kotleciki ziemniaczane  
w sosie koperkowo-śmietanowym 
Buraczki na ciepło 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko. mleko krowie 
 

 

Piątek 
 

Rosół  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

makaron nitki, natka) 
 

Alergeny: gluten 

 

Filet z mintaja w sosie greckim 
Ziemniaki 
 
Alergeny: gluten, ryba, seler 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 

 

Zupa koperkowa 
Makaron z sosem  
bolońskim 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Zupa koperkowa 
Makaron z sosem  
bolońskim 
 
 
Alergeny: 

 

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

 

WT. 

 

Zupa groszkowa 
Pieczona pałka  
z kurczaka 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
(ogórek świeży, rzod-
kiewka, szczypiorek,  
jogurt naturalny) 
 
Alergeny:  

 

Zupa groszkowa 
Pieczona pałka z kurczaka 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
(ogórek świeży, rzodkiewka, 
szczypiorek) 
 
 
 
Alergeny:  

 

Zupa groszkowa 
Kotlet z bobu z tartymi  
jarzynami i słonecznikiem 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
(ogórek świeży,  
rzodkiewka, szczypiorek,  
jogurt naturalny) 
 

Alergeny: jajko, mleko  
krowie 

 

ŚR. 

 

Barszcz biały 
Klops wieprzowy  
nadziewany jarzynami 
Ziemniaki 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny:  gluten, jajko, 
seler 

 

Zupa marchewkowa 
Klops wieprzowy  
nadziewany jarzynami 
Ziemniaki 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny:   jajko, seler  

 

Barszcz biały 
Kotlet z cieciorki z tartymi 
jarzynami 
Ziemniaki 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny:  gluten, jajko,  
seler 

 

CZW. 

 

Zupa pomidorowa 
Kotleciki ziemniaczane 
w sosie koperkowym 
Buraczki na ciepło 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Zupa pomidorowa 
Kotleciki ziemniaczane  
w sosie koperkowym 
Buraczki na ciepło 
 
 
Alergeny: jajko 

 

Zupa pomidorowa 
Kotleciki ziemniaczane  
w sosie koperkowo- 
śmietanowym 
Buraczki na ciepło 
 
Alergeny: gluten, jajko, 
mleko krowie 

 

PT. 

 

Rosół 
Filet z mintaja w sosie 
greckim 
Ziemniaki 
 
Alergeny: gluten, ryba,  
seler 

 

Rosół 
Filet z mintaja w sosie  
greckim 
Ziemniaki 
 
Alergeny:  ryba, seler 

 

Rosół 
Filet z mintaja w sosie 
greckim 
Ziemniaki 
 
Alergeny: gluten, ryba, seler 

 


