
 

18.10.2021 Poniedziałek 

 

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 wieprzowy mielony                             100 g     346 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja) 

sałata ze śmietaną                                    50 g      77 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
herbata z cytryną                                    230 g      25 kcal                      

Deser 
jogurt owocowy                                       140 g     135 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

 
 

19.10.2021 Wtorek 

 

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 
łazanki z mięsem i kapustą                           283 g     447 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
gruszka                                              160 g      86 kcal                      

 
  



20.10.2021 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 
szynka pieczona  w sosie                             160 g     318 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

sałatka z buraków gotowanych                         126 g      75 kcal                      

kasza kuskus gotowana                                175 g      90 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Napój 
lemoniada cytrynowa                                  165 g     107 kcal                      

Deser 
śliwki                                                80 g      36 kcal                      

 
 

21.10.2021 Czwartek 

 

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 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
mandarynka                                            80 g      34 kcal                      

 
  



22.10.2021 Piątek 

 

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 
filet z ryby w sosie greckim z jarzynami             209 g     268 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby) 

ogórek kiszony                                       100 g      11 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
sok jabłkowy                                         150 g      87 kcal                      

Deser 
banan                                                180 g     171 kcal                      

 


