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Zupa Drugie danie
PO

N
IE

D
ZI

A
ŁE
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Krupnik z kaszą jęczmienną i 
koperkiem
(oliwa z oliwek,cebula, por, seler, marchew,ziemniaki,kasza 
jęczmienna- gluten, koperek, sól, pieprz, zioła)

Makaron świderki  z sosem bolońskim z 
tartymi warzywami (gluten)

W
TO

RE
K

Minestrone z warzywami i 
makaronem
(wywar mięsny,cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła, cukinia, 
makaron z pszenicy durum-gluten)

Nuggetsy z kurczaka  pieczone w piecu (jaja)

Ryż z warzywami
Sos jogurtowo-ziołowy (mleko)

ŚR
O

D
A

Ogórkowa lekko zabielana
(wywar mięsny, cebula, por,seler,marchew,ziemniaki, 
ogórki kiszone,  natka pietruszki, sól,pieprz,zioła, śmietanka
z mleka),

Kotlet mielony z pieca (jaja, gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Mizeria z ogórków z jogurtem (mleko)

CZ
W

AR
TE

K Krem dyniowo-pomidorowy
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
dynia, pomidory, koperek, sól, pieprz, zioła, szpinak, 
brokuł,) 

Pulpety rybne w sosie śmietankowym (ryba, cebula, jaja, ryż, 
sól, pieprz, zioła, przyprawy, bułka tarta(gluten), koper, śmietanka z mleka, mąka pszenna)

Kasza jęczmienna (gluten)

Surówka wiosenna

PI
ĄT

EK

Łososiowa z koperkiem
(oliwa z oliwek, cebula, por,seler,marchew, łosoś-ryba, 
natka pietruszki, koperek,  sól, pieprz, zioła, serek 
śmietankowy-mleko)

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



29.06-03.07. 
2020

Dieta 1
(laktoza, białko mleka

krowiego)

Dieta 2
(bezglutenowa)

Dieta 3
(wegetariańska)

Poniedziałek Krupnik z kaszą jęczmienną i 
koperkiem
(oliwa z oliwek,cebula, por, seler, 
marchew,ziemniaki,kasza jęczmienna- gluten, koperek, 
sól, pieprz, zioła)

Makaron świderki  z sosem 
bolońskim z tartymi warzywami 
(gluten)

Krupnik z kaszą jaglaną i 
koperkiem
(oliwa z oliwek,cebula, por, seler, 
marchew,ziemniaki,kasza jaglana, koperek, sól, 
pieprz, zioła)

Makaron bezglutenowy  z 
sosem bolońskim z tartymi 
warzywami (gluten)

Krupnik z kaszą jęczmienną i 
koperkiem
(oliwa z oliwek,cebula, por, seler, 
marchew,ziemniaki,kasza jęczmienna- gluten, 
koperek, sól, pieprz, zioła)

Makaron świderki  z sosem 
neapolitańskim z tartymi 
warzywami (gluten)

Wtorek Minestrone z warzywami i 
makaronem
(wywar mięsny,cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła, cukinia, 
makaron z pszenicy durum-gluten)

Nuggetsy z kurczaka  pieczone w 
piecu (jaja)

Ryż z warzywami
Sos ziołowo-pomidorowy

Minestrone z warzywami
(wywar mięsny,cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła, 
cukinia)

Nuggetsy z kurczaka  pieczone w 
piecu (jaja)

Ryż z warzywami
Sos jogurtowo-ziołowy (mleko)

Minestrone z warzywami i 
makaronem
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, lubczyk, natka pietruszki, sól, pieprz, zioła, 
cukinia, makaron z pszenicy durum-gluten)

Nuggetsy wege pieczone w piecu 
(jaja)

Ryż z warzywami
Sos jogurtowo-ziołowy (mleko)

Środa Ogórkowa na wywarze z indyka
(wywar mięsny, cebula, por,seler,marchew,ziemniaki, 
ogórki kiszone,  natka pietruszki, sól,pieprz,zioła, 
śmietanka z mleka),

Kotlet mielony z pieca (jaja, gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Sałatka ze świeżych ogórków

Ogórkowa lekko zabielana
(wywar mięsny, cebula, 
por,seler,marchew,ziemniaki, ogórki kiszone,  natka 
pietruszki, sól,pieprz,zioła, śmietanka z mleka),

Kotlet mielony z pieca (jaja)

Ziemniaki z koperkiem
Mizeria z ogórków z jogurtem 
(mleko)

Ogórkowa lekko zabielana
(oliwa z oliwek, cebula, por,seler,marchew,ziemniaki,
ogórki kiszone,  natka pietruszki, sól,pieprz,zioła, 
śmietanka z mleka),

Kotlet wege z ciecierzycą z 
pieca (jaja, gluten)

Ziemniaki z koperkiem
Mizeria z ogórków z jogurtem 
(mleko)

Czwartek Krem dyniowo-pomidorowy
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, ziemniaki, 
dynia, pomidory, koperek, sól, pieprz, zioła, szpinak, 
brokuł,) 

Pulpety rybne w sosie 
pietruszkowym (ryba, cebula, jaja, ryż, sól, 
pieprz, zioła, przyprawy, bułka tarta(gluten), koper, 
mąka pszenna)

Kasza jęczmienna (gluten)

Surówka wiosenna

Krem dyniowo-pomidorowy
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, dynia, pomidory, koperek, sól, pieprz, 
zioła, szpinak, brokuł,) 

Pulpety rybne w sosie 
śmietankowym (ryba, cebula, jaja, ryż, 
sól, pieprz, zioła, przyprawy, koper, śmietanka z 
mleka)

Kasza gryczana
Surówka wiosenna

Krem dyniowo-pomidorowy
(oliwa z oliwek, cebula, por, seler, marchew, 
ziemniaki, dynia, pomidory, koperek, sól, pieprz, 
zioła, szpinak, brokuł,) 

Pulpety rybne w sosie 
śmietankowym (ryba, cebula, jaja, ryż, 
sól, pieprz, zioła, przyprawy, bułka tarta(gluten), 
koper, śmietanka z mleka, mąka pszenna)

Kasza jęczmienna (gluten)

Surówka wiosenna

Piątek Łososiowa z koperkiem
(oliwa z oliwek, cebula, por,seler,marchew, łosoś-ryba, 
natka pietruszki, koperek,  sól, pieprz, zioła)

Kluski leniwe  z owocami (jaja, gluten)

Łososiowa z koperkiem
(oliwa z oliwek, cebula, por,seler,marchew, łosoś-
ryba, natka pietruszki, koperek,  sól, pieprz, zioła, 
serek śmietankowy-mleko)

Kluski leniwe z twarożkiem 
polane masełkiem (mleko, jaja)

Łososiowa z koperkiem
(oliwa z oliwek, cebula, por,seler,marchew, łosoś-
ryba, natka pietruszki, koperek,  sól, pieprz, zioła, 
serek śmietankowy-mleko)

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


