
 

 

   

 

 
 
 
 
 

Poniedziałek, 28.09.2015 

ZUPA Zupa koperkowa z ziemniakami (120 kcal) 

ZESTAW I Kotlecik schabowy (316kcal), ziemniaki (115kcal), marchewka z 

groszkiem (95kcal) 

ZESTAW II Indyk w sosie słodko- kwaśnym (230kcal), ryż biały  (160 kcal), surówka  

DANIE JARSKIE Makaron z sosem pesto (453kcal), surówka 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), mizeria z jogurtem naturalnym (30kcal), 

surówka z czerwonej kapusty (60kcal), surówka z kapusty pekińskiej z 

kukurydzą (50kcal), słupki marchewki (19kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Jogurt (produkcja własna) 

Jogurt (produkcja własna) + owoc 

 
 
 
 
 

Wtorek, 29.09.2015 

ZUPA Rosół z makaronem (125 kcal) 

ZESTAW I Szaszłyk z kurczakiem i warzywami (267kcal), ziemniaki (115kcal), 

ziarno kukurydzy (82kcal), zielona soczewica z upraw ekologicznych 

duszona z pomidorem i cebulką (120kcal) 

ZESTAW II Klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym (253kcal), ryż biały 

(160kcal), surówka 

DANIE JARSKIE Kopytka z sosem pieczarkowym (350kcal), surówka 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), mix sałat z sosem ziołowym i pestkami 

dyni (40kcal), pomidory z cebulką (38kcal),  surówka z selera z 

rodzynkami  (112kcal), surówka z kapusty pekińskiej z marchewką i 

szczypiorkiem (53kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Sałatka owocowa 

Sałatka owocowa + wafle ryżowe 

 
 
 

 

 

 

 

 



Środa, 30.09.2015 

ZUPA Pomidorowa z makaronem (153 kcal) 

ZESTAW I Bitka wieprzowa (210kcal), ziemniaki (115kcal), bukiet warzyw na parze 

(35kcal) 

ZESTAW II Indyk duszony (250kcal), ryż biały (160kcal), surówka 

DANIE JARSKIE Tarta z warzywami (310kcal), surówka 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), słupki ogórka z sosem koperkowym 

(40kcal), surówka z buraczków (40kcal), cząstki jabłek (48kcal), surówka 

z selera z marchewką i rodzynkami (75kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Ciasto (wypiek własny) 

Ciasto (wypiek własny) + sok 

 
 
 

Czwartek, 1.10.2015 

ZUPA Zupa kalafiorowa z ziemniakami (183 kcal) 

ZESTAW I Spaghetti Bolognese z mięsem wołowo-wieprzowym (520kcal), groszek 

gotowany na parze posypany sezamem (80kcal) 

DANIE JARSKIE Naleśniki z serem i sosem waniliowym (415kcal), sałatka owocowa 

(130kcal) 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka owocowa (130kcal), surówka z 

kapusty pekińskiej z rzodkiewką (35kcal),  surówka z selera naciowego z 

jabłkiem (54kcal), surówka z cukinii z sosem ziołowym na bazie oliwy 

(70kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Owoc 

Owoc + jogurt 

 
 
 

Piątek, 2.10.2015 

ZUPA Barszcz ukraiński (162kcal) 

ZESTAW I Filecik z dorsza panierowany w jajku i bułeczce (280kcal),  ryż biały 

(160kcal), surówka 

ZESTAW II Pieczeń wieprzowa (290kcal), ziemniaki (115kcal), surówka 

DANIE JARSKIE Paella wegetariańska – ryż z warzywami (360kcal), surówka 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka wiosenna (56kcal),  warzywa 

mieszane z sosem vinaigrette i ziarnem słonecznika (135kcal), 

marchewka z sosem chrzanowym (54kcal), słupki papryki (28kcal) 

NAPOJE kompot  (130kcal) 

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Koktajl owocowy 

Koktajl owocowy + chrupki kukurydziane 

 
 



Poniedziałek, 5.10.2015 

ZUPA Kapuśniak ze słodkiej kapusty ( 186kcal)  

ZESTAW I Pieczone udko z kurczaka (198 kcal), ziemniaki (115kcal), surówka 

ZESTAW II Gulasz wieprzowy (265kcal), kasza gryczana (210kcal), buraczki 

zasmażane (125kcal) 

DANIE JARSKIE Makaron z warzywami pod beszamelem (480kcal), surówka 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty pekińskiej z 

kukurydzą (50kcal), surówka z czerwonej kapusty (60kcal), słupki 

marchewki (19kcal), mizeria z jogurtem naturalnym (30kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal)  

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Owoc 

Owoc + jogurt 

 
 
 

Wtorek, 6.10.2015 

ZUPA Rosół z makaronem (125 kcal) 

ZESTAW I Schab pieczony z jabłkami (260kcal), ziemniaki (115kcal), brokuł 

gotowany na parze (27kcal), ciecierzyca z upraw ekologicznych duszona 

z pomidorem i cebulką (120kcal) 

ZESTAW II Kurczak w pomidorach (210kcal), makaron świderki (179kcal), surówka 

DANIE JARSKIE Placuszki dyniowe z musem owocowym (450kcal), surówka 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), pomidory z cebulką (38kcal), mix sałat z 

sosem ziołowym i pestkami dyni (40kcal), surówka z selera z rodzynkami 

(112kcal), słupki papryki (28kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 
Jogurt (produkcja własna) 

Jogurt (produkcja własna) + ciasteczka zbożowe 

 
 
 

Środa, 7.10.2015 

ZUPA Zupa pomidorowa z ryżem (155kcal) 

ZESTAW I Kotlet De volaille (281kcal), ziemniaki (115kcal), fasolka szparagowa 

gotowana na prze posypana sezamem (87kcal) 

ZESTAW II Papryka faszerowana mięsem mielonym i ryżem (574kcal), surówka 

DANIE JARSKIE Zapiekanka ziemniaczana z warzywami i serem (400kcal), kompot 

(130kcal) 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z cukinii z sosem ziołowym na 

bazie oliwy (70kcal), surówka z buraczków (40kcal), surówka z selera 

naciowego z jabłkiem (54kcal), surówka z kapusty pekińskiej ze 

szczypiorkiem (48kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal)  

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Ciasto (wypiek własny) 

Ciasto (wypiek własny) + sok 

 



 

Czwartek, 8.10.2015 

ZUPA Zupa jarzynowa z fasolką szparagową (130kcal) 

ZESTAW I Filecik z indyka panierowany w jajku i bułeczce (281kcal), ryż biały 

(160kcal), brokuł gotowany na parze (35kcal) 

DANIE JARSKIE Spaghetti Napoli (494kcal), surówka 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałata z pomidorem (19kcal), surówka z 

kapusty pekińskiej z rzodkiewką (35kcal), słupki ogórka z sosem 

koperkowym (40kcal), surówka z selera z marchewką i rodzynkami 

(75kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal)  

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Owoc 

Owoc + chrupki kukurydziane 

 
 
 

Piątek, 9.10.2015 

ZUPA Zupa zacierkowa (172kcal) 

ZESTAW I Filecik z dorsza panierowany (280kcal), ziemniaki (115kcla), surówka 

ZESTAW II Kurczak w sosie curry (303kcal), ryż biały (160kcal), surówka 

DANIE JARSKIE Pierożki z serem białym (450kcal), sos jogurtowy (42kcal), sałatka 

owocowa (130kcal) 

WYBÓR SURÓWEK Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka owocowa (130kcal), surówka 

wiosenna (56kcal), warzywa mieszane z sosem vinaigrette i ziarnem 

słonecznika (135kcal), marchewka z sosem chrzanowym (54kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal)  

PODWIECZOREK 
mały 
duży 

 

Sałatka owocowa  

Sałatka owocowa + wafle ryżowe 

 


