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24.02-28.02.2020 

Poniedziałek 
 

Zupa:                 Krupnik z ziemniakami [1,9] (122kcal) 
Drugie danie:     Grillowany filet z indyka w sosie ziołowym (185 kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem 

(129kcal), zielony groszek gotowany na parze (70 kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Makaron Arrabiata [1] (145kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:    Marchewka z jabłkiem (42kcal),  kapusta pekińska z papryką [10] (44kcal), mix sałat w sosie jogurtowym 
[7] (39kcal),  seler z rodzynkami  [7,9] (48 kcal)  

Podwieczorek:  Jogurt naturalny + owoc 
Wtorek 

 
Zupa:                 Zupa fasolowa z ziemniakami [9] (163kcal) 

Drugie danie:     Wieprzowina w sosie własnym [1,3] (275kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), surówka, kompot 

(94kcal) 
 Pulpeciki drobiowe w sosie pomidorowym [1,3] (420kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Kotlety z kaszy gryczanej, szpinakiem i fetą [1,3,7] (220kcal), surówka, kompot (94kcal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Surówki:    Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka jesienna [3,7,10]  (58 kcal), sałatka z buraczków (24kcal), 

słupki ogórka konserwowego (14kcal) 
Podwieczorek:  Rogalik drożdżowy z marmoladą – produkcja własna  
 

Środa 
 

Zupa:  Rosół z makaronem [1,3,9] (250kcal) 
Drugie danie:  Pieczone udko z kurczaka (198kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Gulasz wieprzowy (279 kcal),  kasza gryczana (358 kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Ciecierzyca w sosie curry [7] (199 kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:        Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z czerwonej kapusty [7,10] (35kcal), sałata w sosie winegret 

[10] (35kcal), wstążki cukinii w sosie winegret [10] (56kcal) 
Podwieczorek:  Żelki owocowe 100% + mleko smakowe 
 

Czwartek 
 

Zupa:              Zupa pomidorowa z makaronem [1,9] (102kcal) 
Drugie danie:    Stek wieprzowo-wołowy z cebulką [1,3] (340kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), marchewka 

zasmażana (81kcal), surówka, kompot (94kcal) 
  Kluseczki leniwe z bułeczką i masełkiem [1,3,7] (312kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:    Marchewka z jabłkiem (42kcal), cząstki jabłka (27kcal), surówka z białej kapusty z ogórkiem [7,10] 

(36kcal), słupki buraka (37kcal) 
Podwieczorek:  Herbatniki naturalne + sok owocowy Tropic 100% 
 

Piątek 
 

Zupa:  Żurek z ziemniakami [1,7,9] (178kcal) 
Drugie danie:    Filet z miruny w złocistej panierce [1,3,4] (284kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (71kcal), 

surówka, kompot (94kcal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Kurczak marengo (149kcal), kuskus [1] (133kcal), surówka, kompot (94kcal)   
Ryż z warzywami po tajsku [6] (260kcal), surówka, kompot (94kcal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Surówki:      Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty kiszonej (22kcal), mix sałat w sosie jogurtowo- 
ziołowym [7,10] (34kcal), marchew z chrzanem [7] (44kcal) 

Podwieczorek:  Muffina waniliowa – produkcja własna 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


