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09.09-13.09.2019 

Poniedziałek 

 

Zupa:                Krem wielowarzywny [9] (125kcal) 

Drugie danie:    Antrykot drobiowy [1,3] (243kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), brokuł gotowany na parze 
  (31kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Strogonow wieprzowy [1,7] (280kcal), makaron świderki [1] (140kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Pęczotto z warzywami sezonowymi [1] (221kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki: Marchewka z jabłkiem (42kcal), kapusta młoda z koperkiem (44kcal),  warzywa mieszane z sosem 

  jogurtowym i pestkami słonecznika [7] (43kcal), surówka z kapusty pekińskiej z papryką (49kcal) 

Podwieczorek:  mały/duży: Budyń czekoladowy – produkcja własna  
 

 

Wtorek 

 

Zupa:                Zupa zacierkowa z ziemniakami [1,3,9] (218kcal) 

Drugie danie:    Stek wołowy [1,3] (320kcal), ziemniaki z koperkiem(129kcal), buraczki zasmażane (59kcal),  
  surówka, kompot (94kcal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Makaron kokardki z serem [1,7] (274kcal) i sosem owocowo - jogurtowym [7] (56kcal),  
surówka, kompot (94kcal) 

Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka owocowa (50kcal), mix sałat z sosem winegret [10]  
  (43kcal), ogórki z koperkiem(14kcal) 

Podwieczorek:  mały/duży: Talarki gryczane +  śliwki 
 

Środa 

 

Zupa:  Rosół z makaronem [1,3,9] (250kcal) 

Drugie danie: Bitka wieprzowa [1] (224kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), kalafior gotowany na parze  
  (23kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Gulasz drobiowy [1] (135kcal), kasza jęczmienna [1] (130kcal), surówka, kompot (94kcal) 

 Quiche z warzywami [1,3,7] (482kcal), sos czosnkowy [7] (50kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:            Marchewka z jabłkiem (42kcal), sałatka z pomidorów i szczypiorku (34kcal), słupki marchewki  

  (24kcal), surówka z białej rzodkwi z jabłkiem [7] (43kcal) 

Podwieczorek:  mały/duży: Bułeczki drożdżowe z kruszonką - produkcja własna 
 

Czwartek 

 

Zupa:              Zupa pomidorowa z ryżem [7,9] (102kcal) 

Drugie danie:    Filet z indyka w płatkach kukurydzianych [1,3], ziemniaki z koperkiem (129kcal), brukselka  
  gotowana na parze (58kcal), surówka, kompot (94kcal) 

  Leczo wegetariańskie (234kcal), ryż (123kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:           Marchewka z jabłkiem (42kcal), kapusta pekińska z ogórkiem konserwowym(68kcal), surówka 

jesienna [3,7] (52kcal), sałata lodowa z pomidorem i sosem musztardowo - miodowym[10](27kcal) 

Podwieczorek:  mały/duży: Migdały blanszowane + jabłko 
 

Piątek 

 

Zupa:  Kapuśniak ze słodkiej kapusty z ziemniakami (187kcal) 

Drugie danie: Filet z miruny panierowany [1,3,4] (284kcal), ziemniaki z koperkiem (129kcal), fasolka 
szparagowa gotowana na parze (31kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Makaron po tajsku z wieprzowiną [1,6] (168kcal), surówka, kompot (94kcal) 

Kopytka z sosem pieczarkowym [1,3,7] (259kcal), surówka, kompot (94kcal) 
Surówki:  Marchewka z jabłkiem (42kcal), surówka z kapusty czerwonej (37kcal), seler z rodzynkami  

  [7,9] (12kcal), sałata z kukurydzą z sosem winegret [10] (53kcal) 

Podwieczorek: mały/duży: Baton z suszonych owoców + jogurt naturalny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


