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Poniedziałek      
 

Zupa:              Zupa ryżanka [9] (102kcal) 
Drugie danie:    Sztuka mięsa w sosie pieczeniowym (327kcal), kasza gryczana (122kcal), surówka, kompot 

(94kcal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Włoski makaron z kurczakiem i ziołami [1] (180kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Pilaw z groszkiem zielonym, ananasem i kalafiorem (276kcal), 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:  Pudding ryżowy z bananem- produkcja własna 
 

Wtorek 
 
Zupa:                 Zupa kalafiorowa z ziemniakami [7,9] (134kcal)  
Drugie danie  Kotlet słoneczny [1,3] (318kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), buraczki zasmażane 

(59kcal), surówka, kompot (94kcal) 
  Gulasz drobiowy (366kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Pulpety z soczewicy w sosie pomidorowym [1,3] (240kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z pekińskiej kapusty (37kcal), surówka z selera [7,9] 

(43kcal), słupki marchewki (24kcal) 
Podwieczorek:   Owocożelka + jogurt naturalny 
 
 

Środa 
 

Zupa:  Rosół z makaronem [1,9] (250kcal) 
Drugie danie:    Filet drobiowy w płatkach kukurydzianych [1, 3] (174kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem 

(129kcal), fasolka szparagowa gotowana na parze (27kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Placuszki amerykańskie [1,3,7] (328kcal), sos jogurtowo-owocowy [7] (51kcal), surówka, 
kompot (94kcal) 

Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), mix sałat z jogurtem naturalnym [7]  (55kcal), surówka z białej 
kapusty z papryką (54kcal), słupki ogórka konserwowego (15 kcal) 

Podwieczorek:  Paluszki grahamowe Ezerki + owoc 
 

Czwartek 
 

Zupa:              Zupa pomidorowa z makaronem [1,7,9] (102kcal) 
Drugie danie:    Sznycel drobiowy z piekarnika (150kcal), sos tzatziki [7] (42kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem 

(129kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Wieprzowina po meksykańsku (352kcal), kasza bulgur [1] (142kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Zapiekanka ziemniaczana z warzywami [1,3,7] (209 kcal), sos jogurtowo-musztardowy [7,10] 

(54kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), seler naciowy z ananasem [3,7,9] (64kcal), surówka kopenhaska [7] 

(35kcal), słupki buraka (27kcal) 

Podwieczorek:  Mieszanka bakaliowa + plecionka kukurydziana 
 

Piątek 
 

Zupa:  Krem z białych warzyw [9] (125kcal) 
Drugie danie: Filet rybny z warzywami z piekarnika [4] (284kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), 

surówka, kompot (94kcal) 
   Pierogi z mięsem drobiowo-wołowym [1,3,7] (512kcal), cebulka smażona (66kcal), surówka,  
  kompot (94kcal) 
  Kasza jaglana zasmażana z warzywami (163kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), cząstki jabłka (51kcal), surówka z kapusty kiszonej (54kcal), sałatka 

szwedzka (25kcal) 
Podwieczorek:  Herbatniki naturalne + owoc 

 

 

 

 

 

 


