
10-14.08. 2020 Zupa Drugie danie
PO

N
IE

D
ZI

AŁ
EK Koperkowa z ryżem

(wywar mięsny,cebula, por, seler,  marchew, 
ziemniaki, ryż, koperek, sól, pieprz, zioła)

Makaron z truskawkami i jogurtem  
(gluten, mleko)

W
TO

RE
K

Delikatna grochowa z 
majerankiem
(wywar mięsny,cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła,
groch, majeranek)

Kawałki kurczaka pieczone w piecu
Ryż paraboliczny i pełnoziarnisty
Mizeria z jogurtem (mleko)

ŚR
O

D
A

Jarzynowa z brokułami
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, natka 
pietruszki, sól,pieprz,zioła, brokuły, śmietanka z 
mleka)

Fileciki drobiowe w ziołowej panierce 
(jaja, gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Surówka z marchewki, selera, jabłka z 
jogurtem (mleko)

CZ
W

AR
TE

K

Krem dyniowo-marchewkowy z
mleczkiem kokosowym
(oliwa z oliwek cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, koperek, sól, pieprz, zioła, dynia, mleczko 
kokosowe) 

Pulpety w sosie koperkowym (gluten, 
mleko, jaja)

Kasza jęczmienna (gluten)

Buraczki

PI
ĄT

EK

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

Kluski leniwe z twarożkiem polane 
masełkiem z bułką tartą (gluten, jaja, mleko) 



10-14.08. 
2020

Dieta 1
(laktoza, białko mleka krowiego)

Dieta 2
(bezglutenowa)

Dieta 3
(wegetariańska)

Poniedziałek Koperkowa z ryżem

Makaron z truskawkami  
(gluten)

Koperkowa z ryżem

Makaron bezglutenowy 
z truskawkami i 
jogurtem  ( mleko)

Koperkowa z ryżem

Makaron z truskawkami 
i jogurtem  (gluten, mleko)

Wtorek Delikatna grochowa z 
majerankiem

Kawałki kurczaka pieczone
w piecu
Ryż paraboliczny i 
pełnoziarnisty
Sałatka z ogorków

Delikatna grochowa z 
majerankiem

Kawałki kurczaka 
pieczone w piecu
Ryż paraboliczny i 
pełnoziarnisty
Mizeria z jogurtem (mleko)

Delikatna grochowa z 
majerankiem

Leczo wegetariańskie
Ryż paraboliczny i 
pełnoziarnisty

Środa Jarzynowa z brokułami

Fileciki drobiowe w 
ziołowej panierce (jaja, gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Surówka z marchewki, 
selera, jabłka.

Jarzynowa z brokułami

Fileciki drobiowe w 
ziołowej panierce (jaja)

Ziemniaki z koperkiem
Surówka z marchewki, 
selera, jabłka z jogurtem
(mleko)

Jarzynowa z brokułami

Kotlecik wege w 
ziołowej panierce (jaja, 
gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Surówka z marchewki, 
selera, jabłka z jogurtem 
(mleko)

Czwartek Krem dyniowo-
marchewkowy z 
mleczkiem kokosowym
Pulpety w sosie 
koperkowym (gluten,jaja)

Kasza jęczmienna (gluten)

Buraczki

Krem dyniowo-
marchewkowy z 
mleczkiem kokosowym
Pulpety w sosie 
koperkowym (mleko, jaja)

Kasza gryczana
Buraczki

Krem dyniowo-
marchewkowy z 
mleczkiem kokosowym
Pulpety rybne w sosie 
koperkowym (gluten, mleko, 
jaja, rybsa)

Kasza jęczmienna (gluten)

Buraczki
Piątek Szczawiowa z jajkiem

Kluski leniwe z bułką tartą 
(gluten, jaja) 

Szczawiowa z jajkiem

Kluski leniwe z 
twarożkiem polane 
masełkiem  (jaja, mleko) 

Szczawiowa z jajkiem

Kluski leniwe z 
twarożkiem polane 
masełkiem z bułką tartą 
(gluten, jaja, mleko) 


