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Poniedziałek 
 

Zupa:                Krupnik [1,9] (122kcal) 
Drugie danie:     Pieczony filet z kurczaka (79kcal), dip tzatziki [7] (82kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem 

(129kcal), fasolka szparagowa gotowana na parze (24 kcal), surówka, kompot (94kcal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                          Makaron tagliatelle z warzywami [1] (326kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:    Marchewka z jabłkiem (42kcal), mix sałat z jogurtem naturalnym [7]  (55kcal), surówka z kapusty 

pekińskiej z papryką (54kcal), słupki ogórka konserwowego (15 kcal) 
Podwieczorek:  Ciastka kakaowe + soczek 

 
Wtorek 

 
Zupa:                Zupa krem z marchewki [9] (102kcal)  
Drugie danie:     Grecki kotlecik mielony [1,3] (412kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), surówka, 

kompot (94kcal) 
                          Duszony indyk w sosie węgierskim [7] (280kcal), ryż (123kcal),  surówka, kompot (94kcal) 

Kopytka [1,3] (325kcal) z sosem pieczarkowym [7] (54kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:    Marchewka z jabłkiem (42kcal), seler z ananasem [3,7,9] (64kcal), surówka z białej kapusty (35kcal), 

słupki buraka (27kcal) 
Podwieczorek:  Ezerki grahamowe + owoc 
 

Środa 
 

Zupa:  Rosół z makaronem [1,3,9] (250kcal) 
Drugie danie:  Pieczone udko z kurczaka (198kcal) , ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), surówka, kompot 

(94kcal) 
Pulpety wieprzowe w sosie pomidorowym [1,3] (140kcal), kasza jaglana (121kcal), surówka, 
kompot (94kcal) 
Medaliony z ciecierzycy [1] (216 kcal), dip jogurtowo-paprykowy [7] (25 kcal), surówka, kompot 
(94kcal) 

Surówki:        Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z czerwonej kapusty (37kcal), surówka z białej rzodkwi [7] 
(43kcal), słupki marchewki (24kcal) 

Podwieczorek:  Muffinka czekoladowa - produkcja własna 
 
 

Czwartek 
 

Zupa:              Zupa pomidorowa z makaronem [1,3,7,9] (102kcal) 
Drugie danie:    Szynka pieczona w sosie [1] (327kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal),  kukurydza    

gotowana na parze (58kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Ratatouille z soczewicą (283 kcal), kuskus (168kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:   Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka jesienna [3,7,9,10] (60 kcal), mix sałat z jogurtem [7,10] 

(53kcal), wstążki cukinii w sosie ziołowym [10] (48kcal) 
Podwieczorek:  Budyń waniliowy z żelką z owoców – produkcja własna 
 
 

Piątek 
 

Zupa:  Barszcz biały z ziemniakami [1,7,9] (190kcal) 

Drugie danie:  Filet rybny w panierce [1,3,4] (284kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), surówka, 
kompot (94kcal) 

Spaghetti Bolognese [1,3] (520kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Zapiekanka ryżowa z jabłkami i budyniem [1,3,7] (312kcal), sos jogurtowo – owocowy [7] 

(41kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka owocowa (51kcal), surówka z kapusty kiszonej (73kcal), 

sałatka szwedzka (25kcal) 
Podwieczorek:  Bio mus owocowy + chrupka kukurydziana 

 

 

 

 

 

 

 


