
15-19. 06. 
2020

Zupa Drugie danie
PO

N
IE

D
ZI

AŁ
EK

Wiosenna z kaszą pęczak
(oliwa z oliwek,cebula, por, kapusta, seler, 
marchew,ziemniaki,kasza pęczak-gluten, koperek, sól, pieprz, 
zioła)

Makaron z sosem śmietankowym z kurczakiem i 
marchewką (mleko, gluten)

W
TO

RE
K

Marchewkowa z natką pietruszki
(wywar mięsny,cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła)

Kawałki kurczaka pieczone w piecu.
Kasza kuskus (gluten)

Mizeria z ogórków z jogurtem (mleko)

ŚR
O

D
A

Buraczkowa z majerankiem
(wywar mięsny, cebula, por,seler,marchew,ziemniaki, 
buraczki, majeranek, natka pietruszki, sól,pieprz,zioła),

Filecik rybny panierowany z pieca (jaja, gluten, ryba)

Ziemniaki z koperkiem
Kapusta kiszona z marchewką

CZ
W

AR
TE

K Jarzynowa kremowa
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
koperek, sól, pieprz, zioła) 

Chili con carne z  warzywami
 (mięso mielone z szynki, fasola biała, fasola czerwona, fasola czarna, groszek,
kukurydza, pomidory, sól, pieprz, zioła)

Ryż

PI
ĄT

EK

Zupa z soczewicą
(wywar mięsny, cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
soczewica, majeranek, natka pietruszki, sól,pieprz,zioła), 

Domowe pierogi z twarożkiem i truskawkami 
 (mleko, gluten, jaja)



15-19. 06. 
2020

Dieta 1
(laktoza, białko mleka

krowiego)

Dieta 2
(bezglutenowa)

Dieta 3
(wegetariańska)

Poniedziałek Wiosenna z kaszą pęczak
(oliwa z oliwek,cebula, por, kapusta, seler, 
marchew,ziemniaki,kasza pęczak-gluten, koperek, sól, 
pieprz, zioła)

Makaron z  kurczakiem w sosie z
marchewką ( gluten)

Wiosenna
(oliwa z oliwek,cebula, por, kapusta, seler, 
marchew,ziemniaki, koperek, sól, pieprz, zioła)

Makaron bezglutenowy z 
sosem śmietankowym z 
kurczakiem i marchewką (mleko)

Wiosenna z kaszą pęczak
(oliwa z oliwek,cebula, por, kapusta, seler, 
marchew,ziemniaki,kasza pęczak-gluten, koperek, 
sól, pieprz, zioła)

Makaron z sosem 
śmietankowym z marchewką i 
ciecierzycą (mleko, gluten)

Wtorek Marchewkowa z natką pietruszki
(wywar mięsny,cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła)

Kawałki kurczaka pieczone w piecu.
Kasza kuskus (gluten)

Sałatka z ogórków 

Marchewkowa z natką pietruszki
(wywar mięsny,cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła)

Kawałki kurczaka pieczone w 
piecu.
Kasza jaglana
Mizeria z ogórków z jogurtem 
(mleko)

Marchewkowa z natką pietruszki
(oliwa z oliwek,cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła)

Kotlecik wege pieczony w piecu.
Kasza kuskus (gluten)

Mizeria z ogórków z jogurtem 
(mleko)

Środa Buraczkowa z majerankiem
(wywar mięsny, cebula, por,seler,marchew,ziemniaki, 
buraczki, majerankek, natka pietruszki, sól,pieprz,zioła),

Filecik rybny panierowany z 
pieca (jaja, gluten, ryba)

Ziemniaki z koperkiem
Kapusta kiszona z marchewką

Buraczkowa z majerankiem
(wywar mięsny, cebula, 
por,seler,marchew,ziemniaki, buraczki, majeranek, 
natka pietruszki, sól,pieprz,zioła),

Filecik rybny panierowany z 
pieca (jaja, ryba)

Ziemniaki z koperkiem
Kapusta kiszona z marchewką

Buraczkowa z majerankiem
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, buraczki, majeranek, natka pietruszki, 
sól,pieprz,zioła),

Filecik rybny panierowany z 
pieca (jaja, gluten, ryba)

Ziemniaki z koperkiem
Kapusta kiszona z marchewką

Czwartek Kremowa z grzankami
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
cukinia, koperek, sól, pieprz, zioła, grzanki z pieczywa 
pszenno-żytniego-gluten) 

Chili con carne z  warzywami 
(mięso mielone z szynki, fasola biała, fasola 
czerwona, fasola czarna, groszek, kukurydza, 
pomidory, sól, pieprz, zioła)

Ryż

Kremowa
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, cukinia, koperek, sól, pieprz, zioła) 

Chili con carne z  warzywami 
(mięso mielone z szynki, fasola biała, fasola 
czerwona, fasola czarna, groszek, kukurydza, 
pomidory, sól, pieprz, zioła)

Ryż

Kremowa z grzankami
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, cukinia, koperek, sól, pieprz, zioła, grzanki 
z pieczywa pszenno-żytniego-gluten) 

Chili sin carne z  warzywami 
(fasola biała, fasola czerwona, fasola czarna, 
groszek, kukurydza, pomidory, sól, pieprz, 
zioła)

Ryż

Piątek Zupa z soczewicą
(wywar mięsny, cebula, 
por,seler,marchew,ziemniaki,soczewica, majeranek, 
natka pietruszki, sól,pieprz,zioła),

Domowe pierogi z truskawkami 
(gluten, jaja)

Zupa z soczewicą
(wywar mięsny, cebula, 
por,seler,marchew,ziemniaki,soczewica, majeranek, 
natka pietruszki, sól,pieprz,zioła),

Kopytka z twarożkiem i 
truskawkami (mleko, jaja)

Jogurt do polania

Zupa z soczewicą
(oliwa z oliwek, cebula, 
por,seler,marchew,ziemniaki,soczewica, majeranek, 
natka pietruszki, sól,pieprz,zioła),

Domowe pierogi z twarożkiem 
i truskawkami (mleko, gluten, jaja)

Jogurt do polania (mleko)


