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16.09-20.09.2019 

Poniedziałek      

 

Zupa:                 Barszcz czerwony z ziemniakami [7,9] (148kcal) 

Drugie danie   Filet z kurczaka grillowany (126 kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), groszek gotowany na parze  
  (81kcal),  surówka, kompot (94kcal) 

 Spaghetti Napoli [1] (295kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), mix sałat z jogurtem [7] (34kcal), seler naciowy z jabłkiem [7,9] (54kcal),  
  ogórki małosolne (11kcal) 

Podwieczorek:  Paluszki orkiszowe + śliwki 

 

Wtorek 

 

Zupa:                 Krem z białych warzyw [9] (125kcal) 

Drugie danie  Kotlet schabowy [1,3] (310kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), słupki buraka na ciepło (37kcal), 
  surówka, kompot (94kcal) 

Potrawka z kurczaka w porach [7] (168kcal), kus-kus [1] (168kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Pilaw z groszkiem zielonym, ananasem i kalafiorem (276kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałata z pomidorem i sosem winegret [10] (27kcal), pekinka z papryką  
  (58kcal),  słupki ogórka z koperkiem (24kcal) 

Podwieczorek:  Ciastko owsiane - produkcja własna + mleko waniliowe 

 
 

Środa 

 

Zupa:  Rosół z makaronem [1,9] (250kcal) 

Drugie danie: Kotlet mielony [1,3] (310kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), marchewka zasmażana (59kcal),  
  surówka, kompot (94kcal) 

Kurczak marengo (149kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Kluseczki leniwe z bułeczką i masłem [1,3,7] (378kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), plasterki białej rzepy z natką pietruszki i sosem jogurtowym [7] (52kcal), 
   pomidory z cebulką (34kcal), cząstki jabłka (50kcal) 

Podwieczorek:  Jogurt owocowy + chrupki kukurydziane 
 
 

Czwartek 

 

Zupa:               Zupa pomidorowa z makaronem [1,7,9] (102kcal) 

Drugie danie:     Indyk w sezamie [1,3] (167kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), bukiet warzyw gotowanych na 
 parze (23kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Wieprzowina w sosie curry [7] (219kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Kotlety z kaszy i warzyw [1,3] (260kcal), sos tzatziki [7] (51kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka porowa z kukurydzą [3,7] (65kcal), sałatka szwedzka (37kcal),   

  marchewka z  chrzanem [7] (48kcal)  

Podwieczorek:  Herbatniki maślane + gruszka 
 

 

Piątek 

 

Zupa:  Zupa kalafiorowa z ziemniakami [7,9] (134kcal)  

Drugie danie:  Filet rybny w mące kukurydzianej [4] (284kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), szpinak zasmażany 

[7] (52kcal), surówka, kompot (94kcal) 

   Pierogi z mięsem drobiowo- wołowym [1,3,7] (512kcal), cebulka smażona (66kcal), surówka, kompot  
  (94kcal) 

Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka grecka [7,10] (53kcal), surówka jesienna [3,7,9] (62kcal), 
kapusta kiszona z pomarańczą (54kcal) 

Podwieczorek: Jogurt pitny + orzeszki ziemne prażone 
                                                                                                                                       

 

 

 

 


