
 

Menu 06.06 – 10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa jarzynowa   

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, brokuł, kalafior, fasolka,  

groszek, ziemniaki, śmietana  

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

 
Kopytka w sosie koperkowo-śmietanowym 
Surówka z marchewki i ananasa  
do wyboru – marchew mini gotowana  
na parze 
 
 
Alergeny: gluten, cytrusy 

 

Wtorek 
 

Pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna makaron, 

pomidory pelati, śmietana, natka) 

 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Kotlet z piersi kurczaka 
Ziemniaki  
Mizeria 
do wyboru – surówka wielowarzywna 
 
 
Alergeny: gluten, jajko, mleko krowie 

 

 

Środa 
 

Zupa koperkowa   

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, koperek, ziemniaki,  

śmietana) 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
Pieczona pałka z kurczaka w sosie  
własnym 
Ryż z kurkumą 
Ogórek kiszony  
do wyboru – surówka z kapusty pekińskiej 
 
Alergeny: gluten 
 

 

Czwartek 
 

Krupnik jaglany  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, kasza  

jaglana, ziemniaki, marchew, natka) 

 

Alergeny :  

 
Makaron z truskawkami i jogurtem  
naturalnym 
Jabłko 
 
Alergeny: gluten,  mleko krowie 
 

 

Piątek 
 

Rosół  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

makaron nitki, marchew, natka) 

 

 

 

Alergeny: gluten 

 
Filet z mintaja 
Młode ziemniaczki z koperkiem 
Surówka z kapusty z marchewką,  
ogórkiem, kukurydzą 
do wyboru – surówka marchewkowo- 
porowa 
 
Alergeny: gluten 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 

 

Zupa jarzynowa 
Kopytka w sosie  
koperkowym 
Surówka z marchewki  
i ananasa  
do wyboru – marchew mini 
gotowana na parze 
 
Alergeny: gluten, cytrusy 

 

Zupa jarzynowa 
Kluski śląskie w sosie  
koperkowym 
Surówka z marchewki i ananasa  
do wyboru – marchew mini  
gotowana na parze 
 
 

Alergeny: cytrusy 

 

Zupa jarzynowa 
Kopytka w sosie koperkowym 
Surówka z marchewki  
i ananasa  
do wyboru – marchew mini  
gotowana na parze 
 
Alergeny: gluten, cytrusy 

 

WT. 

 

Pomidorowa 
Kotlet  z piersi kurczaka 
Ziemniaki  
Mizeria 
do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
 

Alergeny: gluten, jajko 

 

Pomidorowa 
Kotlet  z piersi kurczaka 
Ziemniaki  
Mizeria 
do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
 

Alergeny: jajko 

 

Pomidorowa 
Nugetsy z fasoli z tartymi  
jarzynami 
Ziemniaki  
Mizeria 
do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 

Alergeny: gluten, jajko 

 

ŚR. 

 

Koperkowa 
Pieczona pałka z kurczaka  
w sosie własnym 
Ryż z kurkumą 
Ogórek kiszony  
do wyboru – surówka  
z kapusty pekińskiej 
 

Alergeny: gluten 

 

Koperkowa 
Pieczona pałka z kurczaka  
w sosie własnym 
Ryż z kurkumą 
Ogórek kiszony  
do wyboru – surówka  
z kapusty pekińskiej 
 

Alergeny:    

 

Koperkowa 
Kotleciki z cieciorki  
w sosie pomidorowym 
Ryż z kurkumą 
Ogórek kiszony  
do wyboru – surówka  
z kapusty pekińskiej 
 

Alergeny:  gluten  

 

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. 

 

Rosół 
Filet z mintaja 
Młode ziemniaczki  
z koperkiem 
Surówka z kapusty  
z marchewką, ogórkiem,  
kukurydzą 
do wyboru – surówka  
marchewkowo-porowa 
 

Alergeny: gluten 

 

Rosół 
Filet z mintaja 
Młode ziemniaczki z koperkiem 
Surówka z kapusty z mar-
chewką, ogórkiem, kukurydzą 
do wyboru – surówka  
marchewkowo-porowa 
 
 
 

Alergeny:  

 

Rosół 
Filet z mintaja 
Młode ziemniaczki  
z koperkiem 
Surówka z kapusty  
z marchewką, ogórkiem,  
kukurydzą 
do wyboru – surówka  
marchewkowo-porowa 
 

Alergeny: gluten 


