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 (*) Zgodnie z informacją producentów, przyprawy używane do przygotowania posiłków : pieprz, ziele 

angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, kminek, pieprz 

ziołowy, curry, mogą zawierać śladowe ilości :  glutenu, jaj, soi, selera, gorczycy, mleka, sezamu, orzechów, 

łubinu. Liczby 1 – 14 to oznaczenia alergenów, legenda poniżej. 

          

                                                                                      

    
  

PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK  0022..0033..2200  
ZZuuppaa  zziieemmnniiaacczzaannaa    ((  77,,  99))  ––  440000gg  ((  wwłłoosszzcczzyyzznnaa,,  zziieemmnniiaakkii,,  śśmmiieettaannaa  1188%%,,  kkooppeerreekk,,  nnaattkkaa  ppiieettrruusszzkkii,,  
pprrzzyypprraawwyy)),,    

ssppaagghheettttii  ((11  ))  ––  220000gg,,  ssooss  bboolloońńsskkii  zz  mmiięęsseemm  ((  11  ))  --  118800gg  ((  mmiięęssoo  wwiieepprrzzoowwee  bbeezz  kkoośśccii,,  cceebbuullaa,,  cczzoossnneekk,,  

kkoonncceennttrraatt  ppoommiiddoorroowwyy  3300%%,,  mmąąkkaa  ppsszzeennnnaa,,  oolleejj  rrzzeeppaakkoowwyy,,  zziioołłaa,,  pprrzzyypprraawwyy)),,  ssaałłaattkkaa  zz  kkiisszzoonnyycchh  

ooggóórrkkóóww  ––  110000gg  ((  ooggóórreekk  kkiisszzoonnyy,,  kkooppeerreekk,,  sszzcczzyyppiioorreekk,,  oolliiwwaa  zz  oolliiwweekk)),,      kkoommppoott  ––  220000mmll  ((  

mmiieesszzaannkkaa  oowwooccóóww,,  ccuukkiieerr  ttrrzzcciinnoowwyy)),,  --  881100  kkccaall  

WWTTOORREEKK  0033..0033..2200  
Zupa z zielonego groszku z ryżem ( 7, 9 * ) – 400ml ( włoszczyzna, groszek zielony, ryż, , śmietana 
18%, natka pietruszki, przyprawy ),  
Ziemniaki z masłem i koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, masło, koperek),  
kotlet schabowy panierowany ( 1, 3,* ) – 100g ( schab bez kości, mąka pszenna, jajko, bułka tarta, 
olej rzepakowy, zioła, przyprawy),  
surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem – 100g ( kapusta czerwona, jabłko, cebula, oliwa z oliwek, 
przyprawy ), kompot - 200ml( mieszanka owoców, cukier trzcinowy) – 832 kcal 

ŚŚRROODDAA  0044..0033..2200  
ZZuuppaa  kkooppeerrkkoowwaa  zz  zziieemmnniiaakkaammii  ((  77,,  99))  ––  440000gg  ((  wwłłoosszzcczzyyzznnaa,,  kkooppeerreekk,,  zziieemmnniiaakkii,,  śśmmiieettaannaa  1188%%,,  

pprrzzyypprraawwyy)),,  ggoołłąąbbkkii  zz  mmiięęssaa  ii  rryyżżuu  ((**))  ––  228800gg,,  ssooss  ppoommiiddoorroowwyy  ((  11,,  77  ))  ––  8800gg  ((  wwyywwaarr  zz  wwaarrzzyyww,,  

kkoonncceennttrraatt  ppoommiiddoorroowwyy  3300%%,,  mmąąkkaa  ppsszzeennnnaa,,  śśmmiieettaannaa  1188%%,,  pprrzzyypprraawwyy)),,      

kkoommppoott  ––  220000mmll  ((  mmiieesszzaannkkaa  oowwooccóóww,,  ccuukkiieerr  ttrrzzcciinnoowwyy)),,  jjaabbłłkkoo  ––  118800gg,,  --  770011kkccaall  

CCZZWWAARRTTEEKK  0055..0033..2200  
Zupa krem z dyni z makaronem ( 1, 7, 9 * ) – 400ml ( włoszczyzna, dynia mrożona, makaron, 
śmietana 18%, natka pietruszki, przyprawy ),  
Ziemniaki z masłem i koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, masło, koperek),  
Filet z indyka – 70g duszony w warzywach ( 1, 9, * ) – 100g ( filet z indyka bez kości, mąka pszenna, 
cebula, czosnek, por, marchewka, seler, pietruszka, koncentrat pomidorowy 30%, olej rzepakowy, 
przyprawy),  
Sałata lodowa z marchewką i sosem winegret – 100g, 
kompot - 200ml( mieszanka owoców, cukier trzcinowy) – 655 kcal 

PPIIĄĄTTEEKK  0066..0033..2200  
ZZuuppaa  jjaarrzzyynnoowwaa  zz  rryyżżeemm  ((  77,,  99  **  ))  ––  440000mmll  ((  mmiieesszzaannkkaa  wwaarrzzyyww,,  rryyżż,,    kkooppeerreekk,,  śśmmiieettaannaa  1188%%  --  88gg,,  
pprrzzyypprraawwyy  )),,    

ZZiieemmnniiaakkii  zz  mmaassłłeemm  ii  kkooppeerrkkiieemm  ((  77  ))  ––  220000gg  ((zziieemmnniiaakkii,,  mmaassłłoo,,  kkooppeerreekk)),,    

SSzznnyycceellkkii  rryybbnnaa  ((  11,,  33,,  44,,**  ))  ––  110000gg,,  ((  ffiilleett  zz  mmoorrsszzcczzuukkaa,,  bbuułłkkaa  ppsszzeennnnaa,,  cceebbuullaa,,  jjaajjkkoo,,  bbuułłkkaa  ttaarrttaa,,  oolleejj  

rrzzeeppaakkoowwyy,,  zziioołłaa,,  pprrzzyypprraawwyy))    

ssuurróówwkkaa  zz  kkiisszzoonneejj  kkaappuussttyy  zz  jjaabbłłkkiieemm  ii  mmaarrcchheewwkkąą  ––  110000gg  ((kkiisszzoonnaa  kkaappuussttaa,,  jjaabbłłkkoo,,  mmaarrcchheewwkkaa,,  

cceebbuullaa,,  oolliiwwaa  zz  oolliiwweekk,,  zziieelleenniinnaa,,  pprrzzyypprraawwyy)),,    

kkoommppoott  --  220000mmll((  mmiieesszzaannkkaa  oowwooccóóww  --  2255gg,,  ccuukkiieerr  ttrrzzcciinnoowwyy--  88gg)),,    ––  776655  kkccaall    
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 (*) Zgodnie z informacją producentów, przyprawy używane do przygotowania posiłków : pieprz, ziele 

angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, kminek, pieprz 

ziołowy, curry, mogą zawierać śladowe ilości :  glutenu, jaj, soi, selera, gorczycy, mleka, sezamu, orzechów, 

łubinu. Liczby 1 – 14 to oznaczenia alergenów, legenda poniżej. 

PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK  0099..0033..2200  
Barszcz czerwony z ziemniakami ( 7, 9, * ) – 400ml (włoszczyzna, ziemniaki, burak ćwikłowy, 
czosnek, śmietana 18%,  zielona pietruszka, zioła, przyprawy),   
łazanki z mięsem i kapustą ( 1, * )   – 280g ( makaron łazanka, mięso wieprzowe bez kości, kapusta 
kiszona, cebula, olej rzepakowy, przyprawy),  
gruszka  – 180g,   
kompot - 200ml( mieszanka owoców, cukier trzcinowy), – 769kcal 

WWTTOORREEKK  1100..0033..2200  
Zupa brokułowa z kaszą jęczmienną ( 1, 7, 9 * ) – 400ml ( włoszczyzna, brokuły, kasza jęczmienna, 
śmietana 18%, zielona pietruszka,   przyprawy ),  
Ziemniaki z masłem i koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, masło, koperek),  
Bitki  ( * ) – 70g w sosie pomidorowym ( 1, 7,*) – 80g  (schab bez kości, mąka pszenna, koncentrat 
pomidorowy 30%, śmietana 18%, zioła, przyprawy),  
surówka z selera i jabłek z jogurtem ( 7, 9 ) – 100g,   
kompot – 200ml (mieszanka owoców, cukier trzcinowy), 965kcal 

ŚŚRROODDAA  1111..0033..2200  
Zupa ogórkowa z ziemniakami ( 7, 9, * ) – 400ml (włoszczyzna, ogórek kiszony, ziemniaki, śmietana 
18%,  koperek, przyprawy),  
Kluski śląskie (*)  – 150g,  
gulasz wieprzowy ( 1, * ) – 120ml ( mięso wieprzowe bez kości, cebula, czosnek,  olej rzepakowy, 
mąka pszenna, zioła, przyprawy), buraczki – 100g,  
kompot - 200ml( mieszanka owoców, cukier trzcinowy), – 928  kcal   

CCZZWWAARRTTEEKK  1122..0033..2200  
Zupa pieczarkowa z kaszą jaglaną ( 7, 9 * ) – 400ml ( włoszczyzna, kasza jaglana, pieczarki, 
śmietana 18%, koperek, przyprawy ),  
Ziemniaki z masłem i koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, masło, koperek),  
Schab pieczony ( * ) – 70g  w sosie własnym ( 1, * ) – 80ml,  ( schab wieprzowy bez kości, mąka 
pszenna, olej rzepakowy, zioła, przyprawy),  
surówka z marchewki i jabłek z jogurtem ( 7, 9 ) – 100g ( marchew, jabłko, jogurt naturalny 2%, 
przyprawy), kompot – 200ml (mieszanka owoców, cukier trzcinowy), 700 kcal 

PPIIĄĄTTEEKK  1133..0033..2200  
ŻŻuurreekk    zz  zziieemmnniiaakkaammii  jjaajjkkiieemm  ((  11,,  33,,  77,,  99  **  ))  ––  440000mmll  ((  wwłłoosszzcczzyyzznnaa  ––  4400gg,,  żżuurreekk  nnaa  nnaattuurraallnnyymm  

zzaakkwwaassiiee,,  jjaajjkkoo,,  zziieemmnniiaakkii,,  cczzoossnneekk,,  zziioołłaa,,  zziieelloonnaa  ppiieettrruusszzkkaa,,  śśmmiieettaannaa  1188%%  --  88gg,,  pprrzzyypprraawwyy  )),,    

KKlluusskkii  ddrroożżddżżoowwee  nnaa  ppaarrzzee  ((  11,,  33,,  77  ))  ––  220000gg,,    kkookkttaajjll  zz  jjoogguurrttuu  ii  oowwooccóóww((  77  ))  ––  8800gg((  jjoogguurrtt  nnaattuurraallnnyy  

22%%,,  bbaannaann,,  cczzaarrnnaa  jjaaggooddaa)),,  kkoommppoott  --  220000mmll((  mmiieesszzaannkkaa  oowwooccóóww  --  2255gg,,  ccuukkiieerr  ttrrzzcciinnoowwyy--  88gg)),,    ––  

11110044kkccaall    
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