
 

27.01.2020 Poniedziałek 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa ogórkowa z ziemniakami                          263 g     217 kcal                      

(Alergeny: Mleko, Seler) 

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
zapiekanka makaronowa z warzywami i serem            228 g     647 kcal                      

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
mandarynka                                            80 g      34 kcal                      

 
 

28.01.2020 Wtorek 

 

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 
pulpet w sosie śmietanowym                           227 g     280 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 
gruszka                                              160 g      86 kcal                      

 
  



29.01.2020 Środa 

 

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 
udko z kurczaka pieczone                             152 g     252 kcal                      

mizeria ze śmietaną                                  100 g      58 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
lemoniada cytrynowa                                  165 g     107 kcal                      

Deser 
jabłko                                               120 g      55 kcal                      

 
 

30.01.2020 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 
schab  pieczony w sosie                              182 g     314 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

sałatka z buraków gotowanych                         126 g      75 kcal                      

kasza pęczak gotowana                                202 g     181 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Napój 
herbata owocowa                                      156 g      39 kcal                      

Deser 
jogurt owocowy                                       140 g     135 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

 
  



31.01.2020 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 
kotlet z  dorsza 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 jabłkowy                                         150 g      87 kcal                      

 


