
 

Menu 23.05 – 27.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa kalafiorowa  

(wywar drobiowy, ziemniaki,  

marchew,  kalafior, śmietana) 

 

Alergeny: mleko krowie 
 

 

Zapiekanka makaronowa z kiełbaską  
z indyka i pomidorami pelatti 
 
 
Alergeny: gluten 

 

 

Wtorek 
 

Barszcz biały   

(wywar drobiowy, ziemniaki,  

marchew, zakwas, śmietana) 

 

 

Alergeny: mleko krowie 

 

Pierś soute w sosie  
koperkowo-śmietanowym 
Ryż z kurkumą 
buraczki 
Do wyboru marchewka z jabłkiem 
 
Alergeny:  mleko krowie, gluten 

 

Środa 
 

Pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

makaron, natka, śmietana) 

 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna z ogórkiem,  
rzodkiewką, szczypiorkiem i jogurtem  
naturalnym 
Do wyboru –surówka wielowarzywna 
 
Alergeny:  gluten, jajko, mleko krowie 

 

Czwartek 
 

Botwinka   

(wywar drobiowy, ziemniaki, marchew,  

koperek, buraczki, botwinka, śmietana) 

 
 

Alergeny: mleko krowie 

 
Gulasz z szynki 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
Do wyboru surówka z kapusty pekińskiej 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 

Piątek 
 

Zupa z łososiem  

(wywar drobiowy, ziemniaki, marchew,  

koperek, łosoś, tarte jarzyny, pomidory 

pelati) 

 

Alergeny: ryba 

 
Pancaces z musem z truskawek 
 
 
 
 
Alergeny: gluten, jajko, mleko krowie 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Jarzynowa  
Kopytka z cukrem 
Jabłko 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 
 

 
Jarzynowa  
Kluski śląskie z cukrem 
Jabłko 
 
Alergeny:  jajko 
 

 

 
Jarzynowa  
Leniwe z masełkiem  
i prażoną bułką 
Jabłko 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 

WT. 
 
Barszcz biały 
Pierś soute w sosie  
koperkowym 
Ryż z kurkumą 
buraczki 
Do wyboru marchewka  
z jabłkiem 
 
Alergeny: gluten 

 
Zupa marchewkowa 
Pierś soute w sosie koperkowym 
Ryż z kurkumą 
buraczki 
Do wyboru marchewka  
z jabłkiem 
 
 
Alergeny:   

 
Barszcz biały 
Kotlet dyniowy z warzywami  
w sosie koperkowym 
Ryż z kurkumą 
buraczki 
Do wyboru marchewka  
z jabłkiem 
 
Alergeny:  gluten 

 

ŚR. 
 

Pomidorowa 
Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
z ogórkiem, rzodkiewką, 
szczypiorkiem  
Do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
 
Alergeny:  gluten, jajko  

 

Pomidorowa 
Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna z ogórkiem, 
rzodkiewką, szczypiorkiem  
Do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

Pomidorowa 
Nugetsy fasolowe z tartym  
jarzynami, serem feta 
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
z ogórkiem, rzodkiewką, 
szczypiorkiem  
Do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

CZW. 
 
Botwinka 
Gulasz z szynki 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
Do wyboru surówka  
z kapusty pekińskiej 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 
Botwinka 
Gulasz z szynki 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
Do wyboru surówka z kapusty 
pekińskiej 
 
Alergeny: jajko 

 
Botwinka 
Warzywny kociołek 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
Do wyboru surówka z kapusty 
pekińskiej 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

PT. 
 
Zupa z łososiem 
Pancaces z musem  
z truskawek 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 
Zupa z łososiem 
Pancaces z musem z truskawek 
 
 
 
Alergeny: jajko 

 
Zupa z łososiem 
Pancaces z musem  
z truskawek 
 
 
Alergeny: gluten, jajko, 
mleko krowie 

 


