
15.10.2018 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 
makaron z sosem bolońskim i serem                    300 g     544 kcal                     

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                     

Deser 
serek waniliowy                                      140 g     135 kcal                     

(Alergeny: Mleko) 

 
 

16.10.2018 Wtorek 

 

Obiad 

 
Pierwsze danie 
Zupa koperkowa z kaszą manną                         225 g     132 kcal                     

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko, 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) 

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 
lemoniada cytrynowo-pomaranczowa                     165 g     107 kcal                     

Deser 
jabłko                                               120 g      55 kcal                     

 
  



17.10.2018 Środa 

 

Obiad 

 
Pierwsze danie 
Zupa grochowa z ziemniakami                          269 g     270 kcal                     

(Alergeny: Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                     

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
pierogi  z twarogiem i śmietana                      247 g     456 kcal                     

surówka z marchwi  z ananasem                        130 g      57 kcal                     

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
herbata z cytryną                                    230 g      25 kcal                     

Deser 
gruszka                                              160 g      86 kcal                     

 
 

18.10.2018 Czwartek 

 

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                     

sałata ze śmietaną                                    50 g      77 kcal                     

(Alergeny: Mleko) 

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                     

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                     

Deser 
śliwki                                                80 g      36 kcal                     

 
  



19.10.2018 Piątek 

 

Obiad 

 
Pierwsze danie 
Zupa pomidorowa z ryżem                              268 g     145 kcal                     

(Alergeny: Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                     

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
kotlet z ryby 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  pomaranczowy(cytrusy)                           145 g      78 kcal                     

 


