
 

Menu 28.03 – 01.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa zimowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

ziemniaki, zacierka, kiełbaska z indyka) 

 

Alergeny: gluten 

 

 

Pierogi ukraińskie 
Surówka z kiszonej kapusty 
Do wyboru – surówka z marchewki  
i jabłka 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Wtorek 
 

Rosół  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, makaron, natka) 

 

 

Alergeny: gluten 

 

Kąski z kurczaka panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki  
Surówka marchewkowo-porowa z jogurtem 
naturalnym 
Do wyboru –surówka z białej kapusty 
Alergeny:  gluten,  mleko krowie, jajko 

 

Środa 
 

Zupa brokułowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchew, brokuły, ziemniaki, śmietana) 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Gulasz wieprzowy 
Kasza gryczana 
Buraczki 
Do wyboru – surówka z kapusty czerwonej 
z jabłkiem 
 
Alergeny:  gluten 

 

Czwartek 
 
Barszcz biały  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchew, zakwas, ziemniaki, śmietana) 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
Pulpety wieprzowe w sosie pomidorowym 
Makaron kokardki 
Ogórek kiszony 
Do wyboru –surówka wielowarzywna 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Piątek 
 

Zupa ogórkowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, marchew, 

ogórki kiszone tarte, ziemniaki, śmietana) 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
Kotleciki łososiowo-jaglane w sosie  
greckim 
Ziemniaki 
 
Alergeny: gluten, ryba 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 
Zupa zimowa 
Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej kapusty 
Do wyboru – surówka z mar-
chewki i jabłka 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 
Zupa zimowa 
Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej kapusty 
Do wyboru – surówka  
z marchewki i jabłka 
 
Alergeny: jajko 

 
Zupa ziemniaczana 
Pierogi ukraińskie 
Surówka z kiszonej kapusty 
Do wyboru – surówka  
z marchewki i jabłka 
 
Alergeny: gluten, jajko, 
mleko krowie 

 

WT. 
 

Rosół 
Kąski z kurczaka  
panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki  
Surówka marchewkowo- 
porowa  
Do wyboru –surówka z białej 
kapusty 
Alergeny:  gluten,  jajko 

 

Kąski z kurczaka panierowane  
z dodatkiem płatków kukurydzia-
nych 
Ziemniaki  
Surówka marchewkowo-porowa  
Do wyboru –surówka z białej  
kapusty 
 
 
Alergeny:   jajko 

 
Kotleciki z cieciorki z tartymi 
jarzynami 
Ziemniaki  
Surówka marchewkowo-po-
rowa z jogurtem naturalnym 
Do wyboru –surówka z białej 
kapusty 
 
Alergeny:  gluten,  mleko 
krowie, jajko  

 

ŚR. 
 

Zupa brokułowa 
Gulasz wieprzowy 
Kasza gryczana 
Buraczki 
Do wyboru – surówka  
z kapusty czerwonej 
z jabłkiem 
 
Alergeny:  gluten 

 

Zupa brokułowa 
Gulasz wieprzowy 
Kasza gryczana 
Buraczki 
Do wyboru – surówka z kapusty 
czerwonej z jabłkiem 
 
Alergeny:   

 
Zupa brokułowa 
Gulasz jarski 
Kasza gryczana 
Buraczki 
Do wyboru – surówka  
z kapusty czerwonej z jabłkiem 
 
Alergeny:  gluten 

 

CZW. 
 
Barszcz biały 
Pulpety wieprzowe  
w sosie pomidorowym 
Makaron kokardki 
Ogórek kiszony 
Do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 
Zupa marchewkowa 
Pulpety wieprzowe  
w sosie pomidorowym 
Makaron bezglutenowy 
Ogórek kiszony 
Do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
 
Alergeny:  jajko 

 
Barszcz biały 
Pulpety z bobu z tartymi  
jarzynami w sosie  
pomidorowym 
Makaron kokardki 
Ogórek kiszony 
Do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

PT. 
 
Zupa ogórkowa 
Kotleciki łososiowo-jaglane 
w sosie greckim 
Ziemniaki 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 
Zupa ogórkowa 
Kotleciki łososiowo-jaglane  
w sosie greckim 
Ziemniaki 
 
Alergeny:  ryba 

 
Zupa ogórkowa 
Kotleciki łososiowo-jaglane  
w sosie greckim 
Ziemniaki 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 


