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PONIEDZIAŁEK 

Zupa brokułowa z zacierką 
Gulasz z indyka w sosie meksykańskim, ryż 

surówka koperkowa z ogórkami 
 

WTOREK 
Rosół z kaszką manną  

Kotlet schabowy, ziemniaki 
sałata ze śmietana 

 
SRODA 

Żurek z jajkiem i ziemniakami 
Spaghetti  ze świeżym szpinakiem i serkiem 

owczym  
 

CZWARTEK 
Zupa pomidorowa z makaronem 
Pierogi z mięsem i masełkiem  

 
PIĄTEK 

Zupa z młodych ziemniaków z cebulką dymką 
Naleśniki z twarożkiem waniliowym i truskawkami 

z domowym sosem czekoladowym 
 
 
 

ŻYCZYMY SMACZNEGO !!! 
 
 
 



 
 

SKŁAD SUROWCÓW I WYKAZ ALERGENÓW 
DAŃ OBIADOWYCH 

 
 
 

PONIEDZIAŁEK 
1.Zupa brokułowa z zacierką 

 (wywar z  kurczaka,  brokuły, marchewka, pietruszka, cebula, por, seler,   jaja. mąka pszenna sól, pieprz, 
warzywa suszone, śmietana 30%,) 

2.Gulasz z indyka w sosie meksykańskim,  ryż, surówka koperkowa z ogórkami 
(filet z indyka , pomidory pellatti, kukurydza, fasola czerwona, przecier pomidorowy, kumin, papryka słodka, , olej 

rzepakowy, cebula, mąka ziemniaczana  kminek mielony, liść laurowy, warzywa suszone,  ryż, , pekińska 
kapusta, ogórki świeże ,koperek, jogurt naturalny )  

 
WTOREK 

1.  Rosół z kaszką manną 
(wywar z  kurczaka, wywar wołowy, kapusta  włoska, por, marchewka, pietruszka, cebula, seler,   sól, pieprz, 

warzywa suszone, natka pietruszki ,kasza  pszenna) 
2.Kotlet schabowy,  ziemniaki, sałata ze śmietaną 

(schab wieprzowy, mąka pszenna, , jaja, bułka tarta pszenna,, olej rzepakowy,  sól, pieprz,  ziemniaki , sałata , 
śmietana 18%) 

 
ŚRODA 

1.Żurek z jajkiem i ziemniakami 
(wywar z kurczaka, zakwas pszenny, mąka pszenna ,jaja,  ziemniaki, marchewka,  pietruszka ,seler, cebula,  

liść laurowy, majeranek,  czosnek,  warzywa suszone, , pieprz ziołowy ,sól , śmietana 30%,) 
2.Spaghetti ze świeżym szpinakiem i serkiem owczym 

(mąka pszenna,   masło 82%, bryndza owcza, parmesan, śmietana 30%,  szpinak) 

 
 

CZWARTEK 
1.Zupa pomidorowa z makaronem 

(wywar z kurczaka,  pomidory pellatti , cebula, por, masło 82%,   marchew,  pietruszka, seler, , ryż, sól, pieprz 
ziołowy,  warzywa suszone, śmietana 18%,mąka pszenna ,) 

2.Pierogi  z mięsem z omastą 
(mąka pszenna,  jaja, mięso wołowe, mięso z kurczaka, mięso z indyka, olej rzepakowy, cebula, pieprz, sól) 

 
PIĄTEK 

1.Zupa  z młodych ziemniaków z cebulką dymką 
( wywar z kurczaka, cebulka dymka, młode   ziemniaki, marchewka,  pietruszka ,seler, cebula,  warzywa 

suszone, , pieprz    ziołowy ,sól , śmietana 30%, masło 82%) 
1.Naleśniki z twarożkiem, świeżymi truskawkami i sosem czekoladowym 

 (mleko 2,5 %, twaróg półtłusty, mąka pszenna , śmietana 30%,jaja, masło 82%, mąka ziemniaczana, 
proszek do pieczenia, cukier waniliowy, cukier , maliny, ekstrakt z wanilii, olej rzepakowy, truskawki, kakao) 

 
 


