
 

14.01.2019 Poniedziałek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa barszcz czerwony z ziemniakami                  251 g     173 kcal                      

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                      

 
 

15.01.2019 Wtorek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa pomidorowa z makaronem                          251 g     140 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 
jabłko                                               120 g      55 kcal                      

 
  



 

16.01.2019 Środa 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa owocowa z makaronem                             279 g     246 kcal                      

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
udko z kurczaka pieczone                             152 g     252 kcal                      

marchew mini  gotowana                                95 g      52 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko) 

ryż gotowany na sypko                                170 g     270 kcal                      

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                      

Deser 
gruszka                                              160 g      86 kcal                      

 
 

17.01.2019 Czwartek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa brokułowa z makaronem                           275 g     147 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
filet z ryby                                         100 g     163 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja, Mleko) 

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

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
jogurt owocowy                                       140 g     135 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

 
  



 

18.01.2019 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 
kotlet mielony wieprzowy                             100 g     346 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja) 

sałatka z buraków gotowanych                         126 g      75 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
sok  pomaranczowy(cytrusy)                           145 g      78 kcal                      

Deser 
banan                                                180 g     171 kcal                      

 


