
 

Menu 30.05 – 03.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zupa 

 
 

II danie 

 

Poniedziałek 
 

Krupnik jęczmienny  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, kasza perłowa,  

ziemniaki, natka) 

 

Alergeny: gluten 

 

Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej kapusty z marchewką 
do wyboru – surówka z marchewki i jabłka 
 
 
Alergeny: gluten 

 

Wtorek 
 

Rosół  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, makaron nitki, natka) 

 
 

Alergeny: gluten 

 

Kotlet pożarski 
Ziemniaki 
Mizeria 
do wyboru – kapusta czerwona z jabłkiem 
 
Alergeny: gluten, jajko, mleko krowie 

 

Środa 
 

Barszcz czerwony z ziemniakami   

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, tarte buraki, śmietana) 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 

Spaghetti (mięso mielone z szynki, cebula, 
pomidory pelatii, makaron nitki) 
 
 
 
Alergeny:  gluten 
 

 

Czwartek 
 

Zupa pomidorowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna,  

marchewka, pulpa pomidorowa,  

natka, śmietana) 

 

 

Alergeny :  gluten, mleko krowie 

 
Kąski z kurczaka panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z ogórka, rzodkiewki i szczypiorku 
z jogurtem naturalnym 
do wyboru – ogórek kiszony 
 
Alergeny: gluten, jajko, mleko krowie 

 

Piątek 
 

Zupa brokułowa  

(wywar drobiowy, włoszczyzna, 

Marchewka, brokuł, natka, śmietana) 

 

 

Alergeny: gluten, mleko krowie 

 
Paluszki z dorsza 
Ryż z kurkumą 
Surówka z młodej kapusty z ogórkiem, 
rzodkiewką, marchewką i koperkiem 
do wyboru – marchewka z jabłkiem 
 
Alergeny: ryba, gluten 



 

 

 

 

 

 

Dieta 1 

(laktoza, białko mleka krowiego 

 

Dieta 2 

(bezglutenowa) 

 

Dieta 3 

(wegetariańska) 

 

PON. 
 

Krupnik jęczmienny 

Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej kapusty 
z marchewką 
do wyboru – surówka  
z marchewki i jabłka 
 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 
Krupnik jaglany 

Pierogi z mięsem 
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką 
do wyboru – surówka  
z marchewki i jabłka 
 
 
Alergeny:  jajko 

 

 
Krupnik jęczmienny 

Pierogi ukraińskie 
Surówka z kiszonej kapusty  
z marchewką 
do wyboru – surówka  
z marchewki i jabłka 
 
 
Alergeny: gluten, jajko, 

mleko krowie 

 
 

WT. 
 
Rosół 
Kotlet pożarski 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
do wyboru – kapusta  
czerwona z jabłkiem 
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 
Rosół 
Kotlet pożarski 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
do wyboru – kapusta  
czerwona z jabłkiem 
 
Alergeny:  jajko 

 

 
Rosół 
Kotlet jajeczny  
ze szczypiorkiem 
Ziemniaki 
Buraczki na ciepło 
do wyboru – kapusta  
czerwona z jabłkiem 
 
Alergeny: gluten, jajko 

 

ŚR. 
 
Barszcz czerwony 
Spaghetti 
 
Alergeny: gluten 
 

 
Barszcz czerwony 
Spaghetti 
 
Alergeny:  

 
Barszcz czerwony 
Makaron z warzywami 
 
Alergeny: gluten 

 

CZW. 
 
Zupa pomidorowa 
Kąski z kurczaka  
panierowane z dodatkiem 
płatków kukurydzianych 
Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z ogórka,  
rzodkiewki i szczypiorku  
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 
Zupa pomidorowa 
Kąski z kurczaka panierowane  
z dodatkiem płatków  
kukurydzianych 
Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z ogórka, rzodkiewki  
i szczypiorku  
 
Alergeny: jajko 
 

 
Zupa pomidorowa 
Kotlet sojowy panierowany 
z dodatkiem płatków  
kukurydzianych 
Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z ogórka, rzodkiewki  
i szczypiorku  
 
Alergeny: gluten, jajko 
 

 

PT. 
 
Zupa brokułowa 
Paluszki z dorsza 
Ryż z kurkumą 
Surówka z młodej kapusty  
z ogórkiem, rzodkiewką, 
marchewką i koperkiem 
do wyboru – marchewka  
z jabłkiem 
 
Alergeny: ryba, gluten 

 
Zupa brokułowa 
kotlet z dorsza 
Ryż z kurkumą 
Surówka z młodej kapusty  
z ogórkiem, rzodkiewką,  
marchewką i koperkiem 
do wyboru – marchewka  
z jabłkiem 
 
Alergeny: ryba 

 
Zupa brokułowa 
Paluszki z dorsza 
Ryż z kurkumą 
Surówka z młodej kapusty  
z ogórkiem, rzodkiewką,  
marchewką i koperkiem 
do wyboru – marchewka  
z jabłkiem 
 
Alergeny: ryba, gluten 

 


