
 

17.02.2020 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 
banan                                                180 g     171 kcal                      

 
 

18.02.2020 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 
stek wieprzowy z cebulką                             100 g     453 kcal                      

fasolka szparagowa  gotowana                         102 g      36 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, 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                      

 
  



19.02.2020 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 
risotto z kurczakiem i warzywami                     335 g     462 kcal                      

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
jogurt owocowy                                       140 g     135 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

 
 

20.02.2020 Czwartek 

 

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 
gołąbek mięsno ryżowy  w sosie pomidorowym           199 g     115 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                      

Deser 
mandarynka                                            80 g      34 kcal                      

 
  



21.02.2020 Piątek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa kalafiorowa z makaronem                         221 g     126 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 selera z  rodzynkami                       100 g     163 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
sok  pomarańczowy(cytrusy)                           145 g      78 kcal                      

 


