
 

Menu 04.04 – 08.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Krupnik jęczmienny  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, ziemniaki, kasza perłowa, 

natka) 

 

Alergeny: gluten 

 

 
Makaron świderki z sosem bolońskim 
(mięso mielone wieprzowe, tarte jarzyny, 
pomidory pelati 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Zupa jarzynowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

marchewka, brokuł, groszek, kalafior,  

fasolka ziemniaki, śmietana) 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

 

Naleśniki z twarożkiem 
Jabłko 
 
 
 
Alergeny:  mleko krowie 

 

Środa 
 

Zupa koperkowa   

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, koperek ziemniaki,  

śmietana) 

 

Alergeny: gluten 

 

Bitka ze schabu w sosie własnym 
Kasza pęczak 
Buraczki 
Do wyboru – ogórek kiszony 
 
Alergeny:  gluten 

 

Czwartek 
 
Pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

ryż jaśminowy, pomidory pelati,  

śmietana, natka) 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
Kotlet mielony wieprzowy  
Ziemniaki 
Surówka z kapusty pekińskiej  
z pomarańczą i jogurtem naturalnym 
Do wyboru – surówka z białej rzodkwi  
z marchewką 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 

Piątek 
 

Barszcz ukraiński  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

tarte buraki, fasolka czerwona, kapusta 

biała, śmietana) 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
Mintaj w panierce 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej kapusty z marchewką 
Do wyboru – marchewka z ananasem 
 
Alergeny: gluten, ryba, cytrusy 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Krupnik jęczmienny 
Makaron świderki z sosem 
bolońskim 
(mięso mielone wieprzowe, 
tarte jarzyny, pomidory pelati 
 
Alergeny: gluten 

 
Krupnik jaglany 
Makaron świderki z sosem  
bolońskim 
(mięso mielone wieprzowe, tarte 
jarzyny, pomidory pelati 
 
Alergeny:  

 
Krupnik jęczmienny 
Makaron ze szpinakiem  
i twarogiem 
 
 
Alergeny: gluten, mleko  
Krowie 
 

 

WT. 
 

Zupa jarzynowa 
Naleśniki z duszonym  
jabłkiem 
Jabłko 
 
Alergeny:  jajko 

 

Zupa jarzynowa 
Naleśniki z duszonym jabłkiem 
Jabłko 
 
 
Alergeny:  jajko 

 
Zupa jarzynowa 
Naleśniki z twarożkiem 
Jabłko 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

ŚR. 
 

Zupa koperkowa 
Bitka ze schabu w sosie  
własnym 
Kasza pęczak 
Buraczki 
Do wyboru – ogórek kiszony 
 
Alergeny:  gluten 
 

 

Zupa koperkowa 
Bitka ze schabu w sosie  
własnym 
Kasza gryczana 
Buraczki 
Do wyboru – ogórek kiszony 
 
Alergeny:   

 
Zupa koperkowa 
Tofu z warzywami w sosie  
własnym 
Kasza gryczana 
Buraczki 
Do wyboru – ogórek kiszony 
 
Alergeny:   

 

CZW. 
 
Pomidorowa 
Kotlet mielony wieprzowy  
Ziemniaki 
Surówka z kapusty  
pekińskiej z pomarańczą  
Do wyboru – surówka z  
białej rzodkwi z marchewką 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 
 

 
Pomidorowa 
Kotlet mielony wieprzowy  
Ziemniaki 
Surówka z kapusty pekińskiej  
z pomarańczą  
Do wyboru – surówka z białej 
rzodkwi z marchewką 
 
Alergeny: jajko 
 

 
Pomidorowa 
Kotlet sojowy w panierce  
Ziemniaki 
Surówka z kapusty pekińskiej 
z pomarańczą  
Do wyboru – surówka z białej 
rzodkwi z marchewką 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 

PT. 
 
Barszcz ukraiński 
Mintaj w panierce 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej kapusty 
z marchewką 
Do wyboru – marchewka  
z ananasem 
 
Alergeny: gluten, ryba,  
cytrusy 

 
Barszcz ukraiński 
Kotlety mielone z mintaja 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką 
Do wyboru – marchewka  
z ananasem 
 
Alergeny:  ryba, cytrusy 

 
Barszcz ukraiński 
Mintaj w panierce 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką 
Do wyboru – marchewka  
z ananasem 
 
Alergeny: gluten, ryba,  
cytrusy 

 


