
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek, 14.09.2015 
ZUPA Krupnik z warzywami (183kcal) 
ZESTAW I Grillowany filet z kurczaka (149kcal), ziemniaki (115kcal), ziarno kukurydzy 

(82kcal) 
ZESTAW II Boeuf Strogonow wieprzowo-wo�owy (302kcal), makaron �widerki (175kcal), 

surówka 
DANIE JARSKIE Paella wegetaria�ska – ry� z warzywami (360kcal), surówka 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42 kcal), sa�ata z pomidorem (19kcal), surówka wiosenna 

(56kcal), surówka z selera naciowego z jab�kiem (54kcal), surówka z kapusty 
peki�skiej z rzodkiewk� (35kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Jogurt (produkcja w�asna) 
Jogurt (produkcja w�asna) + owoc 

 
 
 

Wtorek, 15.09.2015 
ZUPA Rosó� z makaronem (125 kcal) 
ZESTAW I Bitka wieprzowa (230 kcal), ziemniaki (115kcal), fasolka szparagowa gotowana 

na parze posypana ziarnem sezamu (87kcal) 
ZESTAW II Kurczak w pomidorach (310kcal), ry� bia�y (160kcal), surówka 
DANIE JARSKIE Krokiety warzywne (380kcal), surówka 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42 kcal), kapusta peki�ska z kukurydz� (50kcal), surówka z 

selera z marchewk� (43kcal), surówka z buraczków (40kcal), mizeria z jogurtem 
naturalnym (30kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Koktajl owocowy 
Koktajl owocowy + chrupki kukurydziane 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Środa, 16.09.2015 
ZUPA Pomidorowa z makaronem (153 kcal) 

ZESTAW I  Kurczak duszony w sosie w�asnym (230kcal), ziemniaki (115kcal), broku� 
gotowany na parze (27kcal), ciecierzyca duszona z pomidorami i cebulk� 
(125kcal) 

ZESTAW II Cukinia faszerowana mi�sem mielonym i ry�em (340kcal), surówka 
DANIE JARSKIE Gulasz warzywny (250kcal), kasza j�czmienna (165kcal), surówka 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42 kcal), mix sa�at z sosem zio�owym i pestkami dyni 

(40kcal), surówka z czerwonej kapusty (60kcal), s�upki marchewki (27kcal), 
surówka z selera z rodzynkami (38kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Ciasto (wypiek w�asny) 
Ciasto (wypiek w�asny) + sok 

 
 

Czwartek, 17.09.2015 
ZUPA Zupa zacierkowa z ziemniakami (142kcal) 
ZESTAW I Filecik z kurczaka (290kcal), ziemniaki (115kcal), groszek gotowany na parze 

posypany sezamem (80kcal) 
DANIE JARSKIE Makaron z warzywami w sosie pomidorowym (420kcal), surówka 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42 kcal), sa�ata z jogurtem naturalnym posypana pestkami 

dyni (42kcal), pomidory z cebulk� (38kcal), surówka z cukinii z sosem zio�owym 
(70kcal), s�upki ogórka z sosem koperkowym (40kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Owoc 
Owoc + jogurt 

 
 
 

Piątek, 18.09.2015 
ZUPA Zupa ogórkowa z ziemniakami (132kcal) 
ZESTAW I Filecik z dorsza panierowany (280kcal), ziemniaki (115kcal), surówka 
ZESTAW II Leczo z kurczakiem (230kcal), ry� bia�y (160kcal), surówka 
DANIE JARSKIE Placki z jab�kami z musem owocowym (430kcal), sa�atka owocowa (130kcal) 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42 kcal), sa�atka owocowa (130kcal), surówka  z kiszonej 

kapusty (48kcal),  warzywa mieszane z sosem vinaigrette posypane ziarnem 
s�onecznika (135kcal),  marchewka z sosem chrzanowym (54kcal) 

NAPOJE kompot  (130kcal) 
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Sa�atka owocowa 
Sa�atka owocowa + wafle ry�owe 

 



 
 
 
 

Poniedziałek, 21.09.2015 
ZUPA Barszcz czerwony z ziemniakami (185kcal) 
ZESTAW I Piecze� wieprzowa w sosie w�asnym (290kcal), kasza j�czmienna (165kcal), 

fasolka szparagowa gotowana na parze posypana ziarnem sezamu (87kcal) 
ZESTAW II Kurczak w sosie porowym (270kcal), ryz bia�y (160kcal), surówka 
DANIE JARSKIE Risotto warzywne (380kcal), surówka 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42kcal), surówka z selera naciowego z jab�kiem (54kcal), 

sa�atka grecka (150kcal), surówka z kapusty peki�skiej z kukurydz� (50kcal), 
s�upki marchewki (19kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal)  
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Jab�ko pieczone 
Jab�ko pieczone + chrupki kukurydziane 

 
 
 

Wtorek, 22.09.2015 
ZUPA Rosó� z makaronem (125 kcal) 
ZESTAW I Kotlecik mielony (290kcal), ziemniaki (115kcal), buraczki zasma�ane (139kcal) 
ZESTAW II Potrawka z kurczaka fitness (260kcal), ry� bia�y (160kcal), broku� gotowany na 

parze (27kcal) 
DANIE JARSKIE Zapiekanka makaronowa z warzywami (390kcal), surówka 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42kcal), mizeria z jogurtem naturalnym (30kcal), surówka 

z czerwonej kapusty (60kcal), surówka z cukinii z sosem zio�owym na bazie oliwy 
(70kcal), kapusta peki�ska z marchewk� i szczypiorkiem (53kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal) 
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
jogurt 
jogurt + owoc 

 
 
 

Środa, 23.09.2015 
ZUPA Zupa pomidorowa z ry�em (155kcal) 
ZESTAW I Schab pieczony w sosie w�asnym (290kcal), ziemniaki (115kcal), marchewka 

zasma�ana (85kcal) 
ZESTAW II Piero�ki z mi�sem i cebulk� (553kcal), surówka 
DANIE JARSKIE Warzywne curry (280kcal), kasza j�czmienna (165kcal), surówka 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42 kcal), surówka z selera z marchewk� (43kcal), cz�stki 

jab�ek (48kcal), surówka wiosenna (56kcal), s�upki ogórka z sosem koperkowym 
(40kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal)  
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Ciasto z owocami (wypiek w�asny) 
Ciasto z owocami (wypiek w�asny) + sok 



 
 
 
 
 

Czwartek, 24.09.2015 
ZUPA Zupa pieczarkowa z ziemniakami (155kcal) 
ZESTAW I Filecik z kurczaka (290kcal), ziemniaki (115kcal), marchewka z groszkiem 

(98kcal), soczewica z upraw ekologicznych duszona z pomidorem i cebulk� 
(125kcal) 

DANIE JARSKIE Makaron z sosem Arabiata (450kcal), surówka 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42 kcal),  mix sa�at z sosem zio�owym i pestkami dyni 

(40kcal), surówka z selera z rodzynkami (112kcal), surówka z kapusty peki�skiej z 
rzodkiewk� (35kcal), surówka z buraczków (40kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal)  
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Koktajl owocowy  
Koktajl owocowy+ wafle ry�owe 

 
 
 

Piątek, 25.09.2015 
ZUPA Zupa krem z zielonego groszku z grzankami (190kcal) 
ZESTAW I Filecik z dorsza panierowany w jajku i bu�eczce (280kcal), ziemniaki (115kcal), 

surówka 
ZESTAW II Potrawka z kurczaka fitness (250kcal), ry� bia�y (160kcal), surówka 
DANIE JARSKIE Ry� zapiekany z jab�kami z musem owocowym (410kcal), sa�atka owocowa 

(130kcal) 
WYBÓR SURÓWEK marchewka z jab�kiem (42 kcal),  surówka  z kiszonej kapusty (48kcal),  warzywa 

mieszane z sosem vinaigrette i ziarnem s�onecznika (135kcal), sa�atka owocowa 
(130kcal), pomidory z cebulk� (38kcal) 

NAPOJE kompot (130kcal)  
PODWIECZOREK 
ma�y 
du�y 

 
Jogurt (produkcja w�asna) 
Jogurt (produkcja w�asna) + owoc 

 


