
 

Menu 4.10 – 08.10.2021 

 

 

 

 

04-08.10.2021 

 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa jarzynowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, ziemniaki, 

fasolka, kalafior, brokuł, groszek śmie-

tana, koperek) 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

 

Makaron z truskawkami i sosem  
jogurtowym 
jabłko 
 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Wtorek 
 

Ryżanka  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

 marchewka, ryż parboiled, natka) 

 

 

Alergeny:  

 

Kurczak w piórkach (panierowany  
z dodatkiem wiórków kokosowych) 
Ziemniaki 
Surówka z ogórka, rzodkiewki,  
szczypiorku z jogurtem 
 
Alergeny:  gluten, jajko, mleko krowie 

 

Środa 
 

Krupnik jaglany  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, marchew, 

kasza jaglana, ziemniaki, natka) 

 

 

Alergeny:  

 

Pulpety wieprzowe z dodatkiem ryżu  
i marchewki w sosie pieczarkowym 
Makaron farfalle 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny:  gluten, jajko, mleko krowie 

 

Czwartek 
 
Barszcz ukraiński  
(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchew, tarte buraki, ziemniaki,  

kapusta biała, fasolka czerwona,  

śmietana) 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
 
Pierogi ruskie  
Surówka z kiszonej kapusty z marchewką 
 
 
 
Alergeny: gluten, jajko, mleko krowie 

 

Piątek 
 

Zupa pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, pomidory 

pelati, makaron, śmietana) 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty z rzodkiewką,  
marchewką, ogórkiem 
 
Alergeny: gluten, ryba 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

 
Zupa jarzynowa 
Makaron z truskawkami  
jabłko 
 
Alergeny: gluten 

 
 
Zupa jarzynowa 
Makaron z truskawkami  
jabłko 
 
Alergeny: gluten 

 
 
Zupa jarzynowa 
Makaron z truskawkami  
i sosem jogurtowym 
jabłko 
 
Alergeny: gluten, mleko  
krowie  

 

WT. 
 

Ryżanka 
Kurczak w piórkach  
(panierowany z dodatkiem 
wiórków kokosowych) 
Ziemniaki 
Surówka z ogórka,  
rzodkiewki, szczypiorku  
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Ryżanka 
Kurczak w piórkach  
(panierowany z dodatkiem  
wiórków kokosowych) 
Ziemniaki 
Surówka z ogórka, rzodkiewki, 
szczypiorku  
 
Alergeny:  jajko 

 
Ryżanka 
Kotlet z cieciorki z tartymi  
jarzynami  
Ziemniaki 
Surówka z ogórka, rzodkiewki, 
szczypiorku  
 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

ŚR. 
 

Krupnik jaglany 
Pulpety wieprzowe  
z dodatkiem ryżu  
i marchewki w sosie  
pieczarkowym 
Makaron farfalle 
Ogórek kiszony 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Krupnik jaglany 
Pulpety wieprzowe z dodatkiem 
ryżu i marchewki w sosie pie-
czarkowym 
Makaron kukurydziany 
Ogórek kiszony 
 
 
Alergeny:  jajko 

 
Krupnik jaglany 
Makron farfalle ze szpinakiem 
twarogiem i fetą 
 
 
 
 
Alergeny:  gluten, mleko 
krowie 

 

CZW. 
 
Barszcz ukraiński 
Pierogi z mięsem  
Surówka z kiszonej kapusty 
z marchewką 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 
Barszcz ukraiński 
Pierogi z mięsem  
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką 
 
 
Alergeny: jajko 

 
Barszcz ukraiński 
Pierogi ruskie  
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką 
 
 
Alergeny: gluten, jajko, 
mleko krowie 

 

PT. 
 
Zupa pomidorowa 
Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
z rzodkiewką, marchewką, 
ogórkiem 
 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 
Zupa pomidorowa 
Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
z rzodkiewką, marchewką,  
ogórkiem 
 
 
Alergeny: ryba 

 
Zupa pomidorowa 
Filet z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
z rzodkiewką, marchewką, 
ogórkiem 
 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 


