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Poniedziałek 

Obiad:  Zupa pomidorowa z makaronem (wywar drobiowo-wołowy, włoszczyzna 100g, koncentrat pomidorowy 

3g,pomidor 100g, mleko do zabielenia zupy 20g, makaron pełnoziarnisty 15g suchego) 1,3,7,9 

Indyjskie curry z indykiem podawane z ryżem i surówką z czerwonej kapusty i pora (mięso 80g, 

cebula, masło 10g, ryż 35g suchy, kapusta czerwona 50g, por 30g jogurt naturalny 10g) (1+3+7+9)  

Napar owocowy 200ml 

Wtorek 

Obiad: Bootwinka (żeberka wieprzowe, buraki, włoszczyzna, ziemniaki, śmietana 12%) 1,3,7,9 

Domowy gulasz wołowy z papryką i pieczarkami podawany z domowymi kopytkami i 

surówką „2selery” (wołowina (rostbef) 60g, mąka pszenna, cebula, por, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, 

pieczarki, śmietana 12%, sól, pieprz, papryka do smaku), kopytka 120g, seler korzeniowy, seler naciowy - gałązki, ogórki 

kiszone, oliwa z oliwek, sól, pieprz) 1,3,7,9 

Kompot owocowy 200ml (słodzony miodem)  
Środa 

Obiad:   Rosół z makaronem (rosół 250g, makaron 20g) 1,3,7,9 

Tradycyjny kotlet schabowy z ziemniakami i  młodą kapustą   (schab środkowy 100g, ziemniaki 150g, 

kapusta biała, słonina, cebula) 1,3,7,9 

Herbata z miętą 200 ml 

Czwartek 

Obiad: Zupa jarzynowa  (żeberka wędzone, jarzyny mix 40g, włoszczyzna 50g, ziemniaki 30g, olej rzepakowy 5g, rzyprawy: liść 

laurowy, majeranek, lubczyk, czarny pieprz, czosnek)1,3,7,9 

Wieprzowe klopsiki frykadele gotowane na parze z sosem własnym, kaszą Bulgur  
i fasolką szparagową (mięso mieszane 100g, kajzerka, mleko 2%, jaja kurze, bułka tarta, olej rzepakowy, kasza Bulgur 
30g suchej, fasolka szparagowa) 

Napar z owoców 200ml1,3,7,9 

Piątek 

Obiad: Zupa cukiniowa z makaronem (wywar wieprzowy, włoszczyzna 75g, cukinia 50g,makaron20g, śmietana 12% 5g, 

koperek 5g) 1,3,7,9 

Gotowany filet z dorsza marynowanego w ziołach z sosem jogurtowo-koperkowym 
podawany z ziemniakami i surówką z pomidorów, cebulki i szczypiorku (dorsz 120g, ziemniaki 

100g, pomidory, cebula, szczypiorek, oliwa z oliwek, sok z cytryny, świeże listki bazylii) 1,3,7,9,12 

Cytroneta 200ml (sok ze świeżej cytryny, woda, miód) 
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Alergeny-(grupy alergenów podane są przy zestawach posiłków)- 

1.Zboża zawierające gluten 2.Skorupiaki 3.Jaja 4.Ryby 5.Orzeszki ziemne 6.Soja 7.Mleko 

8.Orzechy 9.Seler 10.Gorczyca 11.Sezam 12.Dwutlenek siarki 13.Łubin 14.Mięczaki 
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