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Wtorek 
 

Zupa:                Kapuśniak ze słodkiej kapusty z ziemniakami [9] (46kcal)  
Drugie danie:     Kotlet schabowy [1,3] (318kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), surówka, kompot (94kcal), 

marchewka zasmażana [1,7] (87kcal), surówka, kompot (94kcal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                          Makaron z pesto [1] (274kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:    Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka jesienna [3,9,10] (60 kcal), sałata z kukurydzą [10]  

(42kcal), seler z rodzynkami [7,9] (12kcal) 
Podwieczorek:  Bakalie + soczek 
 
 

Środa 
 

Zupa:  Rosół z makaronem [1,3,9] (250kcal) 
Drugie danie:  Kotlet mielony [1,3] (310kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), surówka, kompot 

(94kcal) 
  Kurczak słodko-kwaśny (289kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Tarta brokułowa [1,3,7] (381 kcal), dip czosnkowy [7] (50kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:        Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty pekińskiej z ananasem (49 kcal), surówka z 

białej rzodkwi [7] (43kcal), buraczki z jabłkiem (44kcal) 
Podwieczorek:  Ciasteczko owsiane – produkcja własna + owoc sezonowy  
 
 

Czwartek 
 

Zupa:              Zupa pomidorowa z makaronem [7,9] (102kcal) 
Drugie danie:    Filet z indyka panierowany [1,3] (283kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal),  
  surówka, kompot (94kcal) 

Pierogi z mięsem wieprzowo-wołowym [1,3,7] (512kcal), cebulka zasmażana (66kcal), 
surówka, kompot (94kcal) 
Kotlet z kalafiora i kaszy jaglanej [1,3] (200kcal), dip jogurtowo-musztardowy [7,10] (89 kcal), 

 surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:   Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka owocowa (51kcal), kapusta młoda z koperkiem (44kcal), 

mix sałat z jogurtem [7,10] (53kcal)  
Podwieczorek:  Jogurt Bakoma + chrupki kukurydziane 
 
 

Piątek 
 

Zupa:  Krem porowo-ziemniaczany [9] (178kcal) 
Drugie danie:  Filet rybny w panierce [1,3,4] (284kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), surówka, 

kompot (94kcal) 
Wieprzowina z warzywami [1] (464kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Makaron kokardki z serem białym [1,3,7] (281kcal), sos jogurtowo-owocowy [7] (41kcal), 
surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty kiszonej (54kcal), mix sałat z jogurtem [7,10] 
(53 kcal), pomidor z cebulką (34kcal) 

Podwieczorek:  Owocowa przekąska + jogurt  
 

 

 
 

 

 

 

 


