
 

Menu 09.05 – 13.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa koperkowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, ziemniaki, koperek,  

śmietana) 

 

Alergeny: gluten 
 

 

Kopytka dyniowe z delikatnym sosem  
pieczarkowym 
Surówka z marchewki i jabłka 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Zupa ziemniaczana   

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka talarki, ziemniaki, śmietana) 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Potrawka z indyka  w białym sosie  
z rodzynkami, ryż jaśminowy,  
mini marchew na parze 
do wyboru – surówka z czerwonej kapusty  
z jabłkiem 
 
Alergeny: gluten 
 

 

Środa 
 

Krupnik ryżowy   

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, ryż parboiled, natka) 

 

 

 

Alergeny:  

 

Kąski z kurczaka panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka z białej kapusty z porem  
i kukurydzą 
Do wyboru – buraczki 
 
Alergeny:  gluten, jajko 
 

 

Czwartek 
 

Pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna makaron, 

pomidory pelati, śmietana, natka) 

 

 

Alergeny : gluten, mleko krowie 

 

Kotlet mielony wieprzowy w sosie własnym 
Kasza pęczak 
Surówka wiosenna z ogórkiem,  
rzodkiewką, szczypiorkiem, jogurtem  
naturalnym 
Do wyboru – surówka z selera  
z rodzynkami 
 
Alergeny: gluten, jajko, mleko krowie 
 

 

Piątek 
 

Zupa z łososiem  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

tarte jarzyny, łosoś, pomidory pelati) 

 

Alergeny: gluten, ryby 

 
Naleśniki z twarożkiem 
jabłko 
 
 
Alergeny: gluten, jajko, mleko krowie 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Krupnik jaglany 
Kopytka dyniowe  
z delikatnym sosem  
pieczarkowym 
Surówka z marchewki  
i jabłka 
 
Alergeny: gluten 

 

Krupnik jaglany 
Kluski śląskie z delikatnym  
sosem pieczarkowym 
Surówka z marchewki i jabłka 
 
 
Alergeny:  

 

Krupnik jaglany 
Kopytka dyniowe z delikatnym 
sosem pieczarkowym 
Surówka z marchewki i jabłka 
 
 
Alergeny: gluten 

 

WT. 
 

Zupa ziemniaczana 
Potrawka z indyka w białym 
sosie z rodzynkami, ryż  
jaśminowy, mini marchew  
na parze 
 
 
Alergeny: gluten 
 

 

Zupa ziemniaczana 
Potrawka z indyka  w białym  
sosie z rodzynkami, ryż  
jaśminowy, mini marchew  
na parze 
 
 
Alergeny: gluten 

 
Zupa ziemniaczana 
Potrawka z tofu  w białym  
sosie z rodzynkami, ryż  
jaśminowy, mini marchew  
na parze 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

ŚR. 
 

Krupnik ryżowy 
Kąski z kurczaka  
panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka z białej kapusty  
z porem i kukurydzą 
Do wyboru – buraczki 
 
Alergeny:  gluten, jajko  
 

 

Krupnik ryżowy 
Kąski z kurczaka panierowane  
z dodatkiem płatków  
kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka z białej kapusty  
z porem i kukurydzą 
Do wyboru – buraczki 
 
Alergeny:   jajko  
 

 
Krupnik ryzowy 
Kotlety sojowe panierowane  
z dodatkiem płatków  
kukurydzianych 
Ziemniaki 
Surówka z białej kapusty  
z porem i kukurydzą 
Do wyboru – buraczki 
 
Alergeny:  gluten, jajko  
 

 

CZW. 
 
Pomidorowa 
Kotlet mielony wieprzowy  
w sosie własnym 
Kasza pęczak 
Surówka wiosenna  
z ogórkiem, rzodkiewką, 
szczypiorkiem 
Do wyboru – surówka  
z selera z rodzynkami 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 
 

 
Pomidorowa 
Kotlet mielony wieprzowy  
w sosie własnym 
Kasza gryczana 
Surówka wiosenna z ogórkiem, 
rzodkiewką, szczypiorkiem 
Do wyboru – surówka z selera  
z rodzynkami 
 
 
Alergeny: jajko 

 
Kotlety z kalafiora z tartymi  
jarzynami  
Kasza pęczak 
Surówka wiosenna  
z ogórkiem, rzodkiewką, 
szczypiorkiem, jogurtem  
naturalnym 
Do wyboru – surówka z selera 
z rodzynkami 
 
Alergeny: gluten, jajko, 
mleko krowie 

 

PT. 
 
Zupa z łososiem 
Naleśniki z jabłkiem 
jabłko 
 
Alergeny: gluten, jajko, 
ryba 

 
Zupa z łososiem 
Naleśniki z jabłkiem 
jabłko 
 
Alergeny:  jajko, ryba 

 
Zupa z łososiem 
Naleśniki z twarożkiem 
jabłko 
 
Alergeny: gluten, jajko, ryba, 
mleko krowie 

 


