
 

15.03.2021 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 
makaron z twarogiem, rodzynkami i śmietaną           213 g     402 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
pomarańcza                                           200 g      88 kcal                      

 
 

16.03.2021 Wtorek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa ziemniaczana na mięsie                          251 g     189 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
gulasz wieprzowy                                     185 g     317 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

sałatka z buraków gotowanych                         126 g      75 kcal                      

kasza bulgur                                         133 g     108 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Napój 
herbata z cytryną                                    230 g      25 kcal                      

Deser 
jabłko                                               120 g      55 kcal                      

 
  



17.03.2021 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 
udko z kurczaka pieczone                             152 g     252 kcal                      

bukiet warzyw z masłem i bułka tartą                 100 g      72 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko) 

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                      

Deser 
banan                                                180 g     171 kcal                      

 
 

18.03.2021 Czwartek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa neapolitańska z makaronem                       245 g     165 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
fasolka po bretońsku z kiełbasą                      124 g     312 kcal                      

bułka kajzerka                                        60 g     164 kcal                      

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
jogurt owocowy                                       140 g     135 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

 
  



19.03.2021 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 
kotlet z  dorsza mielony                             100 g     198 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja) 

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                      

 


