
 

10.05.2021 Poniedziałek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa owocowa z makaronem                             279 g     246 kcal                      

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
kotlet wieprzowy mielony                             100 g     346 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja) 

mizeria ze śmietaną                                  100 g      58 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
herbata z cytryną                                    230 g      25 kcal                      

Deser 
jabłko                                               120 g      55 kcal                      

 
 

11.05.2021 Wtorek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa jarzynowa z ziemniakami                         269 g     208 kcal                      

(Alergeny: Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
kurczak w sosie slodko-kwaśnym                       199 g     209 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                      

 
  



12.05.2021 Środa 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa fasolowa na wędzonce z ziemniakami              278 g     259 kcal                      

(Alergeny: Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
naleśniki z twarożkiem, jabłkiem, śmietaną             272 g     428 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja, Mleko) 

Napój 
lemoniada cytrynowa                                  165 g     107 kcal                      

Deser 
gruszka                                              160 g      86 kcal                      

 
 

13.05.2021 Czwartek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa kapuśniak z ziemniakami                         243 g     167 kcal                      

(Alergeny: Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
bitki z szynki w sosie                               235 g     372 kcal                      

bukiet warzyw z masłem i bułka tartą                 100 g      72 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko) 

kasza pęczak gotowana                                202 g     181 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                      

Deser 
jogurt owocowy                                       140 g     135 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

 
  



14.05.2021 Piątek 

 

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 
filet z ryby w chrupiącej panierce                   155 g     124 kcal                      

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

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
sok jabłkowy                                         150 g      87 kcal                      

 


