
 

25.05.2020 Poniedziałek 

 

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 
makaron z sosem bolońskim i serem                    300 g     544 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

 
 

26.05.2020 Wtorek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa jarzynowa z ziemniakami                         269 g     208 kcal                      

(Alergeny: Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
gulasz wieprzowy                                     185 g     317 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą             100 g      61 kcal                      

kasza kuskus gotowana                                175 g      90 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                      

 
  



27.05.2020 Środa 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa owocowa z makaronem                             279 g     246 kcal                      

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
kotlet z piersi kurczaka panierowany                 100 g     225 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja, Mleko) 

marchew z groszkiem gotowana                         101 g      45 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

 
 

28.05.2020 Czwartek 

 

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 
naleśniki z serem, jabłkami, śmietaną                  272 g     428 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja, Mleko) 

Napój 
lemoniada cytrynowa                                  165 g     107 kcal                      

 
  



29.05.2020 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 
filet z ryby                                         100 g     163 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja, Mleko) 

surówka z kapusty kiszonej i marchwi z oliwką        112 g      60 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

 


