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Marchewkowa z kaszą jaglaną
(wywar mięsny, cebula, por, seler,  marchew, ziemniaki, kasza 
jaglana,  koperek, sól, pieprz, zioła)

Potrawka drobiowa z marchewką i 
koperkiem (gluten, mleko)

Ryż paraboliczny

W
TO

RE
K

Szczawiowa z jajkiem
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, natka 
pietruszki, sól, pieprz, zioła, ziemniaki, szczaw, jaja)

Kotlet drobiowy z burakiem, 
płatkami owsianymi i pestkami 
słonecznika (gluten, jaja)

Sos jogurtowo-koperkowy (mleko)

Warzywa na parze

ŚR
O

D
A

Delikatny kapuśniak
(wywar mięsny, cebula, por, seler, marchew, natka 
pietruszki, sól, pieprz, zioła, lubczyk, ziemniaki, 
kapusta)

Sztuka mięsa w sosie (gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Surówka wiosenna

CZ
W

AR
TE

K Krem porowo - ziemniaczany
(oliwa z oliwek,cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, lubczyk, 
natka pietruszki, sól, pieprz, zioła,)

Gołąbki „inne” bez zawijania w sosie 
pomidorowym (jaja)

Kasza pęczak (gluten)

Ogórek kiszony

PI
ĄT

EK

Serowa z brokułami i grzankami
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, natka pietruszki, 
koperek,  sól, pieprz, brokuły, serek śmietankowy z mleka )

Pancakes z mąką pełnoziarnistą (gluten,
jaja, mleko)

Sos jogurtowy z borówkami (mleko)
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Dieta 1
(laktoza, białko mleka

krowiego)

Dieta 2
(bezglutenowa)

Dieta 3
(wegetariańska)

Poniedziałek Marchewkowa z kaszą 
jaglaną
Potrawka drobiowa z 
marchewką i koperkiem 
(gluten)

Ryż paraboliczny

Marchewkowa z kaszą 
jaglaną
Potrawka drobiowa z 
marchewką i koperkiem 
Ryż paraboliczny

Marchewkowa z kaszą 
jaglaną
Potrawka wege z 
marchewką i koperkiem 
(gluten, mleko)

Ryż paraboliczny
Wtorek Szczawiowa z jajkiem

Kotlet drobiowy z 
burakiem, płatkami 
owsianymi i pestkami 
słonecznika (gluten, jaja)

Sos koperkowy
Warzywa na parze

Szczawiowa z jajkiem
Kotlet drobiowy z 
burakiem, płatkami 
jaglanymi i pestkami 
słonecznika (jaja)

Sos jogurtowo-koperkowy
(mleko)

Warzywa na parze

Szczawiowa z jajkiem
Kotlet wege z burakiem, 
płatkami owsianymi i 
pestkami słonecznika 
(gluten, jaja)

Sos jogurtowo-
koperkowy (mleko)

Warzywa na parze
Środa Delikatny kapuśniak

Sztuka mięsa w sosie 
(gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Surówka wiosenna

Delikatny kapuśniak
Sztuka mięsa w sosie 
Ziemniaki z koperkiem
Surówka wiosenna

Delikatny kapuśniak
Kotlet wege w sosie 
(gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Surówka wiosenna

Czwartek Krem porowo – 
ziemniaczany
Gołąbki „inne” bez 
zawijania w sosie 
pomidorowym (jaja)

Kasza pęczak (gluten)

Ogórek kiszony

Krem porowo – 
ziemniaczany
Gołąbki „inne” bez 
zawijania w sosie 
pomidorowym (jaja)

Kasza gryczana
Ogórek kiszony

Krem porowo – 
ziemniaczany
Gołąbki „inne” bez 
zawijania w sosie 
pomidorowym (jaja)

Kasza pęczak (gluten)

Ogórek kiszony
Piątek Brokułowa z grzankami 

(gluten)

Pancakes z mąką 
pełnoziarnistą (gluten, jaja)

Mus owocowy

Serowa z brokułami
Pancakes z mąką 
pełnoziarnistą ( jaja, mleko)

Sos jogurtowy z 
borówkami (mleko)

Serowa z brokułami i 
grzankami
Pancakes z mąką 
pełnoziarnistą (gluten, jaja, 
mleko)

Sos jogurtowy z 
borówkami (mleko)


