
 

20.05.2019 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 
ryż zapiekany z jabłkiem i śmietaną                  304 g     391 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
gruszka                                              160 g      86 kcal                      

 
 

21.05.2019 Wtorek 

 

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 z groszkiem gotowana                         101 g      45 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                      

 
  



22.05.2019 Środa 

 

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) 

fasolka szparagowa  gotowana                         102 g      36 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko) 

kasza kuskus gotowana                                175 g      90 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                      

Deser 
jogurt owocowy                                       140 g     135 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

 
 

23.05.2019 Czwartek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa szczawiowa z jajkiem i z ziemniakami            186 g     103 kcal                      

(Alergeny: Jaja, Mleko, 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 
banan                                                180 g     171 kcal                      

 
  



24.05.2019 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 
paluszki rybne z pieca                               100 g     200 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Ryby) 

surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą             100 g      61 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
sok  pomaranczowy(cytrusy)                           145 g      78 kcal                      

 
Strona utworzona przy pomocy 

programu Stołówka Optivum  

http://www.vulcan.edu.pl/zakupy/Cennik/Strony/Cennik.aspx

