
 

10.12.2018 Poniedziałek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa żurek z kiełbasą i ziemniakami                  253 g     191 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
zapiekanka makaronowa z warzywami i serem            228 g     647 kcal                      

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
mandarynka                                            80 g      34 kcal                      

 
 

11.12.2018 Wtorek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa pieczarkowa z makaronem                         248 g     149 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
pulpet w sosie śmietanowym                           227 g     280 kcal                      

surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą             100 g      61 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
herbata z cytryną                                    230 g      25 kcal                      

Deser 
gruszka                                              160 g      86 kcal                      

 
  



12.12.2018 Środa 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa ryżowa na mięsie                                252 g     113 kcal                      

(Alergeny: Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
kotlet schabowy panierowany                          100 g     289 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja) 

marchew mini gotowana                                100 g     129 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                      

Deser 
jabłko                                               120 g      55 kcal                      

 
 

13.12.2018 Czwartek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa ogórkowa z ziemniakami                          263 g     217 kcal                      

(Alergeny: Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
indyk po chińsku                                     188 g     204 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

ryż gotowany na sypko                                170 g     270 kcal                      

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
banan                                                180 g     171 kcal                      

 
  



14.12.2018 Piątek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa krupnik na mięsie                               214 g     120 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
paluszki rybne z pieca                               100 g     200 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Ryby) 

surówka z kapusty kiszonej i marchwi z oliwką        112 g      60 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
 

 
sok  pomarańczowy(cytrusy)                           145 g      78 kcal                      

 


