
 

23.11.2020 Poniedziałek 

 

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 
pulpet  w sosie pomidorowym                          229 g     283 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja) 

surówka z selera z  rodzynkami                       100 g     163 kcal                      

makaron gotowany                                     169 g     251 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Jaja) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
mandarynka                                            80 g      34 kcal                      

 
 

24.11.2020 Wtorek 

 

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 
placuszki serowe z cukrem pudrem                     153 g     401 kcal                      

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
banan                                                180 g     171 kcal                      

 
  



25.11.2020 Środa 

 

Obiad 

 

Pierwsze danie 
Zupa owocowa z makaronem                             279 g     246 kcal                      

chleb mieszany                                        25 g      62 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

Drugie danie 
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 owocowa                                      156 g      39 kcal                      

Deser 
jabłko                                               120 g      55 kcal                      

 
 

26.11.2020 Czwartek 

 

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 
schab  pieczony w sosie                              182 g     314 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten) 

fasolka szparagowa  gotowana                         102 g      36 kcal                      

(Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko) 

ryż gotowany na sypko                                170 g     270 kcal                      

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
mandarynka                                            80 g      34 kcal                      

 
  



27.11.2020 Piątek 

 

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 
filet z ryby pieczony w jarzynach                    155 g     124 kcal                      

surówka z kapusty białej i marchwi                   126 g      81 kcal                      

ziemniaki gotowane z koperkiem                       242 g     216 kcal                      

(Alergeny: Mleko) 

Napój 
kompot owocowy                                       154 g      25 kcal                      

Deser 
jabłko                                               120 g      55 kcal                      

 


