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27.01-31.01.2020 

Poniedziałek 
 

Zupa:                 Zupa jarzynowa [9] (128kcal) 
Drugie danie:    Pierś z kurczaka w płatkach kukurydzianych [1,3] (174kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal),  

marchewka pieczona w ziołach (35kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Makaron z pesto i warzywami [1,8] (354kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki: Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty pekińskiej (49kcal), sałata z oliwą [10] (29kcal), 
seler z ananasem [7,9] (28kcal) 

Podwieczorek Owsianka z bananem – produkcja własna  
 

Wtorek 
 
Zupa:                 Kapuśniak ze słodkiej kapusty [9] (187kcal) 
Drugie danie:    Gołąbek bez zawijania w sosie pomidorowym [7] (258kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal)  

surówka, kompot (94kcal) 
Kurczak w sosie curry [7] (220kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal)    
Pilaw z soczewicą, kalafiorem i ananasem (276kcal), surówka, kompot (94kcal)    

Surówki:          Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka jesienna [3,7,9,10] (60kcal), wstążki cukinii w sosie 
ziołowym [10] (48kcal), słupki marchwi (22kcal) 

Podwieczorek:  Crispy jabłkowe 100% + jogurt naturalny 
 

Środa 
 

Zupa:  Rosół z makaronem [1,3,9] (250kcal) 
Drugie danie: Kotlet pożarski [1,3] (243kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), surówka, kompot (94kcal) 
  Makaron po chińsku z wieprzowiną [1,6] (342kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Naleśniki z prażonym jabłkiem i cynamonem [1,3,7] (207kcal), dip jogurtowy [7] (34kcal), 
surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), cząstki jabłka (27kcal), mix sałat w sosie jogurtowo-ziołowym [7] 
(35kcal), sałatka z buraczka (24kcal)  

Podwieczorek:  Naturalne herbatniki mini zoo + mleko smakowe 
 

Czwartek 
 

Zupa:              Zupa pomidorowa z ryżem [9] (102kcal) 
Drugie danie:    Bitka wieprzowa w sosie własnym [1] (363kcal), kasza gryczana (92kcal), buraczki zasmażane 

(59kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Gulasz z indyka (275kcal), kuskus [1] (125kcal), surówka, kompot (94kcal) 

  Leczo wegetariańskie z cukinią (167kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:           Marchewka z jabłkiem (42kcal), kapusta pekińska z zielonym groszkiem [10] (44kcal), sałatka 

szwedzka (37kcal), surówka z rzodkwi [7] (38kcal) 
Podwieczorek:  Bakalie + owoc 
 

Piątek 
 

Zupa:  Zupa krem z pieczonej marchwi [9] (125kcal) 
Drugie danie:  Filet z miruny w złocistej panierce [1,3,4] (284kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), brokuł 

gotowany na parze (36kcal), surówka, kompot (94kcal) 
  Spaghetti Carbonara [1,7] (520kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Pierogi ruskie z prażoną cebulką [1,3,7] (436 kcal),  surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty kiszonej (22kcal), mix sałat w sosie winegret [10], 

seler naciowy z jabłkiem [7,9] (48kcal) 

Podwieczorek:  Żelka owocowa Bob Snail 100% + chrupka kukurydziana 
 

 

 
 

 

 

 

 


