
 

Menu 20.06 – 24.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Zupa kalafiorowa  

(wywar drobiowy, ziemniaki,  

marchew,  kalafior, śmietana) 

 

 

Alergeny: mleko krowie 

 

 

Naleśniki z twarogiem i truskawkami 
 
 
 
 
Alergeny: gluten, mleko krowie, jajko 

 
 

Wtorek 
 

Rosół    

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, makaron nitki, natka) 

 

 

Alergeny: gluten 

 

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

 

Środa 
 

Pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

makaron, natka, śmietana) 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki z koperkiem 
Surówka marchewkowo- porowa  
z jogurtem naturalnym 
 
Alergeny:  gluten, jajko, mleko krowie 

 

Czwartek 
 

Zupa ogórkowa   

(wywar drobiowy, ziemniaki, marchew,  

tarte ogórki kiszone, śmietana) 

 
 

Alergeny: mleko krowie 

 
Kotlet mielony wieprzowy w sosie własnym 
Kasza pęczak 
Buraczki  
Do wyboru surówka z kapusty pekińskiej 
 
Alergeny:, gluten, jajko 
 

 

Piątek 
 

Barszcz czerwony   

(wywar drobiowy, ziemniaki,  

marchew, tarte buraki, śmietana) 

 

 

Alergeny: mleko krowie 

 
Paluszki z fileta dorsza 
Ziemniaki 
Surówka z młodej kapusty z marchewką, 
ogórkiem, rzodkiewką 
Do wyboru ogórek kiszony 
 
Alergeny: gluten, ryba 



 

 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Kalafiorowa 
naleśniki z truskawkami 
Jabłko 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 

Kalafiorowa 
naleśniki z truskawkami 
Jabłko 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

Kalafiorowa 
naleśniki z twarogiem  
i truskawkami 
Jabłko 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

WT. 
 

Rosół 
Trybowane podudzie  
z kurczaka  
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
z ogórkiem, rzodkiewką, 
szczypiorkiem  
Do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
Alergeny:   gluten 

 

Rosół 
Trybowane podudzie z kurczaka  
Ziemniaki 
Surówka wiosenna z ogórkiem, 
rzodkiewką, szczypiorkiem  
Do wyboru –surówka  
wielowarzywna 
 
 
 
Alergeny:    

 

Rosół 
Tofu w panierce  
Ziemniaki 
Surówka wiosenna  
z ogórkiem, rzodkiewką, 
szczypiorkiem  
Do wyboru – surówka  
wielowarzywna 
 
 
Alergeny:   gluten 

 

ŚR. 
 

Pomidorowa 
Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki 
Surówka marchewkowo- 
porowa 
Do wyboru –surówka  
wielowarzywna 
 
Alergeny:  gluten, jajko 

 

Pomidorowa 
Nugetsy z kurczaka 
Ziemniaki 
Surówka marchewkowo-porowa 
Do wyboru –surówka  
wielowarzywna 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

Pomidorowa 
Nugetsy fasolowe z tartym  
jarzynami, serem feta 
Ziemniaki 
Surówka marchewkowo- 
porowa  
Do wyboru –surówka  
Wielowarzywna 
 

Alergeny:  gluten, jajko 

 

CZW. 
 

Ogórkowa 
Kotlet mielony wieprzowy  
w sosie własnym 
Kasza pęczak 
Buraczki  
Do wyboru surówka  
z kapusty pekińskiej 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

Ogórkowa 
Kotlet mielony wieprzowy  
w sosie własnym 
Kasza gryczana 
Buraczki  
Do wyboru surówka z kapusty 
pekińskiej 
 
Alergeny: jajko 

 

Ogórkowa 
Kotlet z tartych jarzyn  
z cieciorką 
Kasza pęczak 
Buraczki  
Do wyboru surówka z kapusty 
pekińskiej 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

PT. 
 

Barszcz czerwony 
Paluszki z fileta dorsza 
Ziemniaki 
Surówka z młodej kapusty  
z marchewką, ogórkiem, 
rzodkiewką 
Do wyboru ogórek kiszony 
 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 

Barszcz czerwony 
 Kotlet mielony z dorsza  
z warzywami i groszkiem 
Ziemniaki 
Surówka z młodej kapusty 
 z marchewką, ogórkiem,  
rzodkiewką 
Do wyboru ogórek kiszony 
 
Alergeny:  ryba 

 

Barszcz czerwony 
  Paluszki z fileta dorsza 
Ziemniaki 
Surówka z młodej kapusty  
z marchewką, ogórkiem,  
rzodkiewką 
Do wyboru ogórek kiszony 
 
 
Alergeny: gluten, ryba 

 


