
 

             

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek      
 

Zupa:                  Kapuśniak z młodej kapusty [9] (178kcal) 
Drugie danie    Tagine z kurczaka (361kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), groszek zielony gotowany na 
                            parze (23kcal), surówka, kompot (94kcal) 

   Lasagne z mięsem wieprzowym [1,3,7] (385kcal), surówka, kompot (94kcal) 
   Pierogi ruskie [1,3,7] (353kcal), cebulka zasmażana (69kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:              Marchewka z jabłkiem (42kcal), mix warzyw z winegretem [10] (63kcal), surówka żydowska (63kcal), 
                            surówka z buraków (48kcal), słupki ogórka konserwowego (13kcal) 
Podwieczorek:    mały/duży: Słonecznik łuskany / Słonecznik łuskany + jabłko 
 

Wtorek 
 
Zupa:                    Krupnik z ziemniakami [1,7,9] (200kcal) 
Drugie danie         Udko z kurczaka pieczone (261kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), buraczki zasmażane 
                             (63kcal), surówka, kompot (94kcal) 

    Gulasz wieprzowy [1] (385kcal), kasza gryczana (143kcal), surówka, kompot (94kcal) 
    Kluseczki leniwe z bułeczką [1,3,7] (385kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:               Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałata z sosem jogurtowym [7] (63kcal), kapusta pekińska z papryką 
                             (39kcal), surówka z młodej kapusty (52kcal), słupki białej rzepy (18kcal) 
Podwieczorek:     mały/duży: Baton RAW / Baton RAW + wafle ryżowe 
 

Środa 
 

Zupa:      Zupa jarzynowa z ziemniakami [7,9] (175kcal) 
Drugie danie:     Filet z kurczaka w cieście naleśnikowym [1,3,7] (343kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), 
                              brokuł gotowany na parze (26kcal), surówka, kompot (94kcal) 

    Chilli con carne [1] (274kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 
                              Kotlety warzywne [1,3] (269kcal), sos czosnkowy [7] (59kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:                Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka szwedzka (44kcal), mix sałata z pestkami słonecznika i sosem 
                              winegret [10] (73kcal), por z kukurydzą [3,7] (49kcal), surówka z czerwonej kapusty (49kcal) 
Podwieczorek:      mały/duży: Mieszanka studencka / Mieszanka studencka + mleko smakowe 
 

Czwartek 
 
 

Zupa:                 Zupa pieczarkowa z makaronem [1,3,7,9] (219kcal) 
Drugie danie:       Kotlet pożarski [1,3] (243kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), fasolka szparagowa 
                            gotowana na parze (36kcal), surówka, kompot (94kcal) 
     Placek drożdżowy po hawajsku [1,3,7] (368kcal), surówka, kompot (94kcal) 

   Placek drożdżowy po włosku [1,3,7] (348kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:              Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka owocowa (33kcal), surówka jesienna [3] (79kcal), surówka różowa 
                            [7] (59kcal), sałatka grecka [7,10] (97kcal) 
Podwieczorek:     mały/duży: Nachos paprykowe / Nachos paprykowe + sok owocowy 
 

Piątek 
 

Zupa:     Zupa ryżanka z warzywami [9] (178kcal) 
Drugie danie:    Pulpety rybne [1,3,4] (244kcal), ziemniaki gotowane z koperkiem (129kcal), szpinak zasmażany [7] 
                            (73kcal), surówka, kompot (94kcal) 
      Kurczak curry [7] (271kcal), kus – kus [1] (143kcal), surówka, kompot (94kcal) 
                            Makaron wegetariański [1] (269kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:     Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty kiszonej z pomarańczą (57kcal), słupki marchewki 
                            (13kcal), seler z ananasem [7,9] (63kcal), wstążki cukinii z winegret [10] (63kcal) 
Podwieczorek:     mały/duży: Mus z owoców / Mus z owoców + ciasteczka 
 

                                                                                                                                                                    
 

 

                 

                          

Zapisy, wszelkie zmiany i uwagi 
prosimy zgłaszać kierownikowi 

stołówki Pani Barbarze Sidorczuk 
osobiście lub telefonicznie:  

648-45-91 
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