
 

Zapisy, wszelkie zmiany i uwagi 
prosimy zgłaszać kierownikowi 

stołówki Pani Barbarze Sidorczuk 
osobiście lub telefonicznie:  

648-45-91 

 
21.10-25.10.2019 

Poniedziałek 

 

Zupa:               Zupa jarzynowa z fasolką szparagową [7- mleko, 9-seler] (199kcal) 

Drugie danie:   Filet drobiowy w ziołowej panierce [1-gluten, 3-jaja] (284kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), 
marchewka baby gotowana na parze (28 kcal), surówka, kompot (94kcal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                        Ratatouille z soczewicą (283 kcal), kus kus [1-gluten] (180 kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:           Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z białej kapusty z papryką konserwową (48kcal), sałata w 

sosie jogurtowo-ziołowym [10-gorczyca] (63kcal), pomidor z cebulą (34kcal)  

Podwieczorek:  mały/duży: Baton z jabłek + talarki jaglano-kukurydziane 
 

 

Wtorek 

 

Zupa:              Krem z kalafiora [9-seler] (183kcal)  

Drugie danie:    Indyk w płatkach kukurydzianych [1-gluten, 3-jaja] (174kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), 

surówka, kompot (94kcal) 

                          Makaron carbonara [1-gluten, 7-mleko] (520kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Kotlety dyniowe z ryżem [1-gluten]  (299kcal), dip jogurtowo-musztardowy[7-mleko, 10-gorczyca] 
(89 kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:           Marchewka z jabłkiem (42kcal), seler z rodzynkami [7-mleko, 9-seler] (64kcal), surówka z kapusty 
pekińskiej z kukurydzą (44kcal), cukinia w sosie ziołowym [10-gorczyca] (48kcal) 

Podwieczorek:  mały/duży: Czekoladowa kasza manna z musem owocowym - produkcja własna 
 

środa 

 

Zupa:                Rosół z makaronem [1-gluten, 3-jaja, 9-seler] (250kcal) 

Drugie danie:    Kotlet mielony [1-gluten, 3-jaja] (290kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), surówka, kompot 
(94kcal)  

Kurczak w pomidorach [1-gluten] (280kcal), kasza pęczak [1-gluten]  (165 kcal), surówka, kompot 
(94kcal) 

Paella wegetariańska (255kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki: Marchewka z jabłkiem (42kcal), Colesław z białej kapusty [3-jaja, 7-mleko]  (62 kcal), mix sałat w 

sosie winegret [10- gorczyca] (63kcal), słupki buraka (44kcal) 

Podwieczorek:  mały/duży: Zawijaniec drożdżowy z kruszonką - produkcja własna + soczek 
 
 

Czwartek 

 

 

Zupa:  Zupa pomidorowa z makaronem [1-gluten, 3-jaja, 7-mleko, 9-seler] (102kcal)  

Drugie danie:    Pieczeń rzymska w sosie własnym [1-gluten, 3-jaja]  (275kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), 
buraczki zasmażane [1-gluten, 7-mleko] (102 kcal) ,surówka, kompot (94kcal),  

Penne szpinakowe [1-gluten, 7-mleko]  (274kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:           Marchewka z jabłkiem (42kcal), kapusta pekińska z ananasem (49kcal), surówka z białej rzodkwi  
                         [7-mleko] (43kcal), słupki marchwi (33kcal) 

Podwieczorek:  mały/duży: Bakalie  + herbatniki maślane 

 
 
 

Piątek 

 

Zupa:             Zupa zacierkowa z ziemniakami [1-gluten, 3-jaja, 9-seler] (198kcal) 

Drugie danie: Panierowany filet z dorsza [1-gluten, 3-jaja, 4-ryby] (264kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), 

surówka, kompot (94kcal) 

Kurczak po hawajsku (227 kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Naleśniki z dżemem [1-gluten, 3-jaja, 7-mleko] (389kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka owocowa (42 kcal), surówka z białej kapusty z koperkiem 

(39kcal),  słupki ogórka konserwowego (18kcal) 

Podwieczorek: mały/duży: Owocożelki + jogurt naturalny 
 

 

 

 

 

 

 

 


