
 

Zapisy, wszelkie zmiany i uwagi 
prosimy zgłaszać kierownikowi 

stołówki Pani Barbarze Sidorczuk 
osobiście lub telefonicznie:  

648-45-91 

 
20.01-24.01.2020 

Poniedziałek 
 

Zupa:                Barszcz ukraiński z ziemniakami  [9] (218kcal) 

Drugie danie:    Filet drobiowy w ziołowej panierce [1,3,7] (284kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal),  
             kolorowy kalafior gotowany na parze (22kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Zapiekanka makaronowa z pesto i warzywami [1,3,7] (274kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:           Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z czerwonej kapusty (41kcal), seler z rodzynkami [3,7,9] 

(53kcal), słupki ogórka konserwowego (11kcal) 
Podwieczorek: Placuszki bananowe- produkcja własna  
 

Wtorek 
 

Zupa:                Zupa pieczarkowa z makaronem muszelki [1,7,9] (127kcal) 
Drugie danie:     Kotlet schabowy [1,3] (318kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), surówka, kompot (94kcal) 

             Tortilla z kurczakiem [1,3,7] (263kcal), dip czosnkowy [7,10] (39kcal), surówka, kompot (94kcal) 
  Paella wegetariańska (207kcal),  surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:         Marchewka z jabłkiem (42kcal), mix sałat z sosem winegret [10] (29kcal), słupki buraczka (27kcal), 

biała kapusta z papryką (47kcal) 
Podwieczorek:  Winogrono suszone 100% + jogurt naturalny 
 

Środa 
 

Zupa:  Rosół z makaronem [1,3,9] (250kcal) 
Drugie danie: Pierś z kurczaka w sosie barbecue [6] (303kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), surówka, 

kompot (94kcal) 
 Strogonow wieprzowy [1] (280kcal), makaron świderki [1] (140kcal), surówka, kompot (94kcal) 
 Zapiekanka ryżowa z musem jabłkowym i budyniem [1,3,7] (312kcal), sos jogurtowo-

owocowy[7] (41kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), cząstki jabłka (34kcal), kapusta pekińska z rzodkiewką (41kcal), 

sałatka szwedzka (26kcal) 
Podwieczorek:  Zawijaniec drożdżowy z jabłkiem- produkcja własna 
 

 
Czwartek 

 
Zupa:  Zupa pomidorowa z makaronem [1,3,9] (152kcal) 
Drugie danie: Kotlet mielony [1,3] (254kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), buraczki zasmażane (59kcal), 

surówka, kompot (94kcal) 
                          Potrawka z kurczaka w porach [7] (168kcal), kasza jaglana (119kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Kotlety ziemniaczane z groszkiem i marchewką [1,3] (315kcal), dip jogurtowo-musztardowy 
[7,10] (39kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), wstążki cukinii w sosie [10] (48kcal), surówka z białej kapusty z 
groszkiem cukrowym [7] (44kcal), marchew z pomarańczą i rodzynkami (48kcal) 

Podwieczorek:  Ciastka Fit kakaowe bez cukru + mleko smakowe 
 

Piątek 
 

Zupa:              Zupa brokułowa z ziemniakami [9] (136kcal) 
Drugie danie:     Filet z miruny w mące kukurydzianej [3,4] (180kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), surówka, 

kompot (94kcal) 
                          Krokiety z mięsem [1,3,7] (723kcal), sos pomidorowy (29kcal), surówka, kompot (94kcal) 
  Gulasz z ciecierzycy (61kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty kiszonej i pora (54kcal), sałata w sosie winegret 

[10] (45kcal) 
Podwieczorek:  Naturalna granola z owocami + soczek jabłkowo-gruszkowy Tropic 100% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


