
1 

 

 (*) 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  0077..0099..2200  
ZZuuppaa  kkaallaaffiioorroowwaa  zz  zziieemmnniiaakkaammii    ((  77,,  99))  ––  440000gg  ((  wwłłoosszzcczzyyzznnaa,,  zziieemmnniiaakkii,,  kkaallaaffiioorr,,  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  ii  mmaarrcchheewwkkii  ––  110000gg  ((  ooggóórreekk  kkiisszzoonnyy,,  mmaarrcchheewwkkaa,,  kkooppeerreekk,,  sszzcczzyyppiioorreekk,,  oolliiwwaa  zz  oolliiwweekk)),,        
kompot – 200ml ( mieszanka owoców, cukier trzcinowy), - 780kcal 

WWTTOORREEKK  0088..0099..2200  
Krupnik  ( 1, 7, 9 * ) – 400ml ( włoszczyzna, kasza jęczmienna, śmietana 18%, natka pietruszki, 
przyprawy ), Ziemniaki z masłem i koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, masło, koperek),  
kotlet drobiowy panierowany ( 1, 3,* ) – 100g ( filet drobiowy bez kości, mąka pszenna, jajko, bułka 
tarta, olej rzepakowy, zioła, przyprawy), mizeria z jogurtem ( 7 ) – 100g,  
kompot – 200ml (mieszanka owoców, cukier trzcinowy), 850kcal 

ŚŚRROODDAA  0099..0099..2200  
Zupa porowa z ziemniakami ( 7, 9 * ) – 400ml ( włoszczyzna, por, ziemniaki, śmietana 18%, koperek, 
przyprawy ),  
Ryż  z mięsem – 220g (ryż brązowy, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, cebula, zioła, przyprawy),  

SSooss  ppoommiiddoorroowwyy  ((  11,,  77  ))  ––  8800mmll  ((  wwyywwaarr  zz  wwaarrzzyyww,,  kkoonncceennttrraatt  ppoommiiddoorroowwyy  3300%%,,  mmąąkkaa  ppsszzeennnnaa,,  

śśmmiieettaannaa  1188%%  ,,  zziioołłaa,,  pprrzzyypprraawwyy  )),,  ssuurróówwkkaa  zz  bbiiaałłeejj  kkaappuussttyy  ––  110000gg  ((  kkaappuussttaa  bbiiaałłaa,,  mmaarrcchheewwkkaa,,  

ooggóórreekk  kkiisszzoonnyy,,  kkooppeerreekk,,  sszzcczzyyppiioorreekk,,  oolliiwwaa  zz  oolliiwweekk,,  pprrzzyypprraawwyy))  
kompot - 200ml( mieszanka owoców, cukier trzcinowy), – 700  kcal   

CCZZWWAARRTTEEKK  1100..0099..2200  
Rosół drobiowy z makronem ( 1, 3, 9, * ) – 400ml ( włoszczyzna, wywar z gotowanego mięsa 
drobiowego, makaron jajeczny, natka pietruszki, zioła, przyprawy),  Ziemniaki z masłem i 
koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, masło, koperek), udko pieczone ( 1, * )   – 150g  

ssuurróówwkkaa  zz  kkaappuussttyy  ppeekkiińńsskkiieejj  ––  110000gg  ((  kkaappuussttaa  ppeekkiińńsskkaa,,  mmaarrcchheewwkkaa,,  ooggóórreekk  kkiisszzoonnyy,,  kkuukkuurryyddzzaa,,  

sszzcczzyyppiioorreekk,,  oolliiwwaa  zz  oolliiwweekk,,  pprrzzyypprraawwyy))  
kompot - 200ml( mieszanka owoców, cukier trzcinowy) – 790kcal 

PPIIĄĄTTEEKK  1111..0099..2200  
ZZuuppaa  jjaarrzzyynnoowwaa  zz  kkaasszząą  jjęęcczzmmiieennnnąą  ((  11,,  77,,  99  **  ))  ––  440000mmll  ((  mmiieesszzaannkkaa  wwaarrzzyyww,,  kkaasszzaa  jjęęcczzmmiieennnnaa,,    

kkooppeerreekk,,  śśmmiieettaannaa  1188%%  --  88gg,,  pprrzzyypprraawwyy  )),,    

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

PPaalluusszzkkii  rryybbnnee  zz  ppiieekkaarrnniikkaa  ((  11,,  33,,  44,,**  ))  ––  110000gg,,  ((  ffiilleett  zz  mmoorrsszzcczzuukkaa,,  mmąąkkaa  ppsszzeennnnaa,,  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)),,    ––  770000  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  1144..0099..2200  
Zupa ogórkowa z ziemniakami ( 7, 9 * ) – 400ml ( włoszczyzna, ogórek kiszony, ziemniaki, śmietana 
18%, koperek,  przyprawy ), kasza gryczana – 150g, gulasz ( 1, * ) – 150g ( mięso wieprzowe bez kości, 
olej rzepakowy, mąka pszenna, cebula, czosnek, zioła, przyprawy ),  
surówka z marchewki i jabłek z jogurtem ( 7, ) – 100g ( marchew, jabłko, jogurt naturalny 2%, 
przyprawy),kompot - 200ml( mieszanka owoców, cukier trzcinowy), – 701 kcal 

WWTTOORREEKK  1155..0099..2200  
Zupa pieczarkowa z kaszą jaglaną ( 7, 9) – 400g ( włoszczyzna, pieczarki, kasza jaglana, śmietana 
18%, natka pietruszki, koperek, przyprawy), Ziemniaki z masłem i koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, 
masło, koperek), Pieczeń wieprzowa – 70g w sosie własnym  ( 1, * ) – 80g ( schab bez kości, mąka 
pszenna, cebula, czosnek, zioła,  olej rzepakowy, przyprawy),  
sałatka z papryki z zielonym ogórkiem w sosie winegret– 100g ( papryka  czerwona, ogórek 
zielony, sałata lodowa, szczypiorek, oliwa z oliwek, przyprawy ), kompot - 200ml( mieszanka 
owoców, cukier trzcinowy) – 720 kcal 

ŚŚRROODDAA  1166..0099..2200  
Zupa pomidorowa z ryżem (  7, 9 * ) – 400ml ( włoszczyzna, koncentrat pomidorowy 30%, ryż, 
śmietana 18%, natka pietruszki, przyprawy ),  
Ziemniaki z masłem i koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, masło, koperek), kotlet mielony ( 1, 3, * ) – 
100g ( mięso wieprzowe bez kości, jajko, bułka pszenna, cebula, czosnek, olej rzepakowy, bułka tarta, 
zioła, przyprawy) , Buraczki – 100g, kompot – 200ml ( mieszanka owoców, cukier trzcinowy), - 807 
kcal 

CCZZWWAARRTTEEKK  1177..0099..2200  
Zupa brokułowa z zacierkami ( 1, 7, 9, * ) – 400ml (włoszczyzna, biała kapusta, ziemniaki, koperek, 
zioła, przyprawy),  
Ziemniaki z masłem i koperkiem ( 7 ) – 200g (ziemniaki, masło, koperek), bitki duszone w sosie z 
warzywami  ( 1, *) – 100g  ( schab bez kości, mieszanka warzyw, koncentrat pomidorowy 30%, mąka 
pszenna, olej rzepakowy, zioła, przyprawy), Sałata lodowa z marchewką i sosem winegret – 100g,   
kompot – 200ml (mieszanka owoców, cukier trzcinowy), 895 kcal 

PPIIĄĄTTEEKK  1188..0099..2200  
Zupa fasolowa z ziemniakami ( 7, 9, * ) – 400ml (włoszczyzna, ziemniaki, fasola, śmietana 18%,  
zielona pietruszka, zioła, przyprawy),   

MMaakkaarroonn  ppeełłnnee  zziiaarrnnoo  zz  sseerreemm  ((  11,,  77  ))  ––  228800gg,,    ssooss  oowwooccoowwyy  ––  8800gg((  ttrruusskkaawwkkaa,,  bbaannaann,,  ccuukkiieerr  

ttrrzzcciinnoowwyy)),,  kkoommppoott  --  220000mmll((  mmiieesszzaannkkaa  oowwooccóóww  --  2255gg,,  ccuukkiieerr  ttrrzzcciinnoowwyy--  88gg)),,    ––  771100kkccaall    
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