MENU wrzesień 2022
PONIEDZIAŁEK
29-08

WTOREK
30-08

ŚRODA
31-08

ZUPA

Buraczkowa
BZML/BZGL | 9 |
(300ml)

BARSZCZYK BIAŁY
(300ml)
|9|

ZUPA KALAFIOROWA
BZML/BZGL |9|

ZUPA WEGE

KAPUŚNIACZEK | 7,
9 | (300ml)

Krem z marchewki
(300ml)
BZML/BZGL
| 7, 9 |
Filet z piersi indyka
w sosie
pomarańczowym
90g, kasza
jęczmienna 130g,
młoda fasolka
szparagowa 70g 1,
7, 9 |
Filet z piersi indyka
w sosie
pomarańczowym
90g, kasza
gryczana 130g,
młoda fasolka
szparagowa 70g|,
9|
Makaron penne
130g z sosem
brokułowym
150g|1,7,9|| 1,3,
7, 9|

ZUPA KALAFIOROWA
|1,7,9|

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE
DIETETYCZNE

DANIE GŁÓWNE
WEGE

Ryż 130g z cukinią i
indykiem w sosie
paprykowym 150g |
1,3, 7, 9 |

Ryż 130g z cukinią i
indykiem w sosie
paprykowym 150g |
9|

Ryż 130g z cukinią i
warzywami w sosie
paprykowym 150g |
1,3, 7, 9 |

CZWARTEK
01-09

PIĄTEK
02-09

Ogórkowa (300ml)
[7,9]

Zupa jarzynowa
(300ml) bzml/bzgl [,9]

koperkowa(300ml)
bzml/bzgl [9]

Zupa
jarzynowa(300ml)
[7,9]

Spaghetti 130g
bolognese 130g
[1,7,9]

Kluseczki leniwe 240g
z cukrem trzcinowym
[1,3,7,]

Kotlecik mielony
cielęco-wieprzowy,
ziemniaczki,
marchewka z
ananasem | 3 |

Spaghetti 130g
bolognese 130g [9]

Kotleciki rybnowarzywne 90g,
ziemniaczki 130g
surówka z kiszonej
kapustki 70g [3,4,9]

Kotlecik brokułowojajeczny, dip
jogurtowy
ziemniaczki, | 1,3, 7 |

Spaghetti 130g napoli
130g [1,7,9]

Kluseczki leniwe 240g
z cukrem trzcinowym
[1,3,7,]

Kotlecik mielony
cielęco-wieprzowy,
ziemniaczki,
marchewka z
ananasem | 1,3, 7 |

PONIEDZIAŁEK
05-09

WTOREK
06-09

ŚRODA
07-09

CZWARTEK
08-09

PIĄTEK
09-09

Minestrone (300ml)
bzml/bzgl [,9]

Zacierkowa(300ml)
[1,7,9]

Pomidorowa z
makaronem (350 ml)
[1,7,9]

Ogórkowa(300ml)
bzml/bzgl [9]

pieczarkowa(300ml)
bzml/bzgl ,9]

ZUPA WEGE

Krem z dyni(300ml)
[7,9]

Barszcz
ukraiński(300ml)
bzml/bzgl [9]

Pomidorowa z
makaronem(350ml)
bzml/bzgl [9]

Neapolitańska(300ml)
[1,7,9]

Krem
warzywny(300ml) [,9]

DANIE GŁÓWNE

Kurczak w sosie
pomidorowym z
warzywami 130g,
makaron 130g.
[1,7,9]

Pulpeciki w sosie
własnym 90g ryż
130g surówka z
czerwonej kapusty
70g| 1,3, 7,9 |

Chrupiący filecik
drobiowy 90 g,
ziemniaki puree
130g, sałatka
wiosenna 70g | 1,3,7,
9|

Pieczeń wieprzowa w
sosie własnym 90g,
pęczak 130g,
marchewka gotowana
70g [1,7,9]

Pierożki z serem 4
szt. i polewą
owocową 5g [1,3,7,]

DANIE GŁÓWNE
DIETETYCZNE

Kurczak w sosie
pomidorowym z
warzywami 130g,
makaron 130g [9]

Pulpeciki w sosie
własnym 90g ryż
130g surówka z
czerwonej
kapusty70g | 3,9 |

Filecik drobiowy 90g ,
ziemniaki 130g ,
sałatka wiosenna 70g
| 9|

Pieczeń wieprzowa w
sosie własnym 90g,
kasza jaglana 130g,
marchewka gotowana
70g [9]

Filet z miruny z pieca
90g, ziemniaki z wody
130g , surówka z
kiszonej kapusty 70g
[9]

DANIE GŁÓWNE
WEGE

Leczo z papryką,
cukinią
wegetariańskie 130g,
makaron 130g[1,7,9]

Pulpeciki
warzywne w sosie
własnym 90g ryż
130g surówka z
czerwonej kapusty
70g| 1,3, 7,9 |

Kaszotto cukinią 240g
| 1,7, 9|

Lasagne warzywna
240g [1,3,7,9]

Pierożki z serem 4
szt. i polewą
owocową 5g [1,3,7,]

PONIEDZIAŁEK
12-09

WTOREK
13-09

ŚRODA
14-09

CZWARTEK

PIĄTEK
16-09

ZUPA

MENU wrzesień 2022
15-09
ZUPA

Kapuśniaczek
(300ml) bzml/bzgl [9]

Szczawiowa(300ml
) bzml/bzgl [9]

żurek(300ml) [1,7,9]

Jarzynowa (300ml)
bzml/bzgl [9]

Krem
pomidorowy(300ml)
bzml/bzgl [9]

Rosół z
makaronem(350ml)
bzml/bzgl [9]
Bulion warzywny z
makaronem(350ml)
[1,9]

ZUPA WEGE

Kalafiorowa(300ml)
[1,3,7,9]

Fasolowa(300ml)
[9]

DANIE GŁÓWNE

Pierogi z mięskiem
4szt., surówka z
białej kapusty 70g
[1,3,7,9]

Panierowany
filecik z kurczaka
90g, ziemniaczki
puree 130g,
buraczki na ciepło
70g [1,3,7,9]
filecik z kurczaka
90g, ziemniaczki
130g, buraczki na
ciepło 70g[1,3,7,9]

Kopytka 130g, z
sosem gulaszowym
130g, kolorowa
surówka
wielowarzywna 70g
[1,3,7,9]
Kluski śląskie 130g , z
sosem gulaszowym
130g, kolorowa
surówka
wielowarzywna 70g
[3,9]

Pieczony udzik z
kurczaka 90g,
ziemniaczki 130g,
surówka z ogórka
kiszonego i kukurydzy
70g [1,7,9]
Pieczony udzik z
kurczaka 90g,
ziemniaczki 130g,
surówka z ogórka
kiszonego i kukurydzy
70g [,9]

Pieczony Filet z
dorsza w jarzynce
130g, kasza gryczana
130g [1,4,7,9]

DANIE GŁÓWNE
DIETETYCZNE

Cepeliny z mięskiem,
surówka z białej
kapusty 70g [3,9]

DANIE GŁÓWNE
WEGE

Pierogi ruskie 4 szt. ,
surówka z białej
kapusty 70g [1,3,7,9]

Ratatouille 240g
[1,7,9]

Makaron 130g, sos
szpinakowy z serem
twarogowym 130g
[1,7,9]

Ryż z jabłkiem,
cynamonem i
jogurtem 240g [7,]

PONIEDZIAŁEK
19-09
Buraczkowa (300ml)
bzml/bzgl [9]

WTOREK
20-09
Pomidorowa z
ryżem(350ml)
bzml/bzgl [9]

Kopytka 130g, z
sosem pieczarkowym
130g, kolorowa
surówka
wielowarzywna 70g
[1,3,7,9]
ŚRODA
21-09
ogórkowa(300ml)
bzml/bzgl [,9]

CZWARTEK
22-09
Barszczyk
biały(300ml) [1,7,9]

PIĄTEK
23-09
Wielowarzywna(300
ml) bzml/bzgl [9]

ZUPA WEGE

Kalafiorowa(300ml)
[7,9]

Pomidorowa z
ryżem (350ml)
[,7,9]

Krem
marchewkowy(300ml
) [,7,9]

kapuśniak(300ml)
bzml/bzgl [9]

DANIE GŁÓWNE

Makaron fusilli 130 g
z indykiem z
cieciorką, brokułem
cukinią i papryką
130g |1,3,7,9|

Drobiowy filecik z
grilla 90g,
ziemniaczki 130g,
kolesław 70g
[7,9]

Kotlecik ze schabu w
słonecznej panierce
90g, ziemniaczki
puere 130g,
marchewka z
groszkiem 70g|
1,3,7,9|

eskalopki z indyka w
sosie koperkowym
90g , kasza pęczak
130g, sałata z
rzodkiewką 70g |
1,3,7,9|

Naleśniki z serem
2szt. z polewą
jogurtową. 5g [1,3,7]]

DANIE GŁÓWNE
DIETETYCZNE

Makaron fusilli 130 g
z indykiem z
cieciorką, brokułem
cukinią i papryką
130g |9|

Drobiowy filecik z
grilla 90g,
ziemniaczki 130g,
kolesław 70g
[,9]

Kotlecik ze schabu
90g , ziemniaczki
puree 130g,
marchewka z
groszkiem 70g |9|

eskalopki z indyka w
sosie koperkowym
90g, kasza pęczak
130g, sałata z
rzodkiewką 70g |9|

Nuggetsy z dorsza
90g, ziemniaczki
130g, suróweczka z
kiszonej kapusty i
marchewki 70g [3,4,9]

DANIE GŁÓWNE
WEGE

Makaron fusilli 130 g
z cieciorką, brokułem
cukinią i papryką
130g |1,3,7,9|

Kluseczki leniwe
240g[1,3,7,]

Zapiekanka
makaronowo warzywne |1,3,7,9|

Medaliony warzywne
w sosie koperkowym
90g, kasza pęczak
130g, sałata z
rzodkiewką 70g |
1,3,7,9|

Naleśniki z serem
2szt. z polewą
jogurtową. 5g [1,3,7]

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

CZWARTEK

PIĄTEK

ZUPA

ŚRODA

Jarzynowa (300ml)
[7,9]

Pieczony Filet z
dorsza w jarzynce
130g, kasza gryczana
130g [4,9]

Wielowarzywna z
jarmużem(300ml)
[7,9]

MENU wrzesień 2022

ZUPA

ZUPA WEGE

26-09
Barszcz ukraiński
(300ml) bzml/bzgl [9]
Koperkowa (300ml)
[7,9]

DANIE GŁÓWNE
Spaghetti 130g
bolognese 130g
[1,7,9]

DANIE GŁÓWNE
DIETETYCZNE
Spaghetti 130g
bolognese 130g [9]

DANIE GŁÓWNE
WEGE

Spaghetti 130g
napoli 130g [7,9]

27-09
Zupa z brukselką
(300ml) bzml/bzgl
[9]
Krem z dyni z
prażonymi
pestkami (300ml)
[7,9]
Pieczone pałeczki z
kurczaka 1szt.,
ziemniaczki z
koperkiem 130g,
gotowana
marchewka
70g[1,7,9]
Pieczone pałeczki z
kurczaka 1szt.,
ziemniaczki z
koperkiem 130g,
gotowana
marchewka 70g[9]
Kotlecik z kalafiora
90g, ziemniaczki
130g, gotowana
marchewka
70g[1,3,7,9]

28-09
Brokułowa (300ml)
bzml/bzgl [9]

29-09
Rosół z makaronem
(300ml) bzml/bzgl[9]

Zacierkowa (300ml)
[1,7,9]

Bulion warzywny z
makaronem (300ml)
[1,9]

Meatballs 90g, kasza
jęczmienna 130g,
surówka z czerwonej
kapusty 70g[1,3,7,9]

Meatballs 90g, kasza
jęczmienna 130g,
surówka z czerwonej
kapusty 70g[3,9]
vegeballs 90g, kasza
jęczmienna 130g,
surówka z czerwonej
kapusty 70g[1,3,7,9]

30-09
Parzybroda z kapustą
włoską i zacierkami
(300ml) bzml/bzgl[9]
Krem z białych
warzyw (300ml) [7,9]

Grillowana pierś z
kurczaka 90g,
ziemniaczki 130g,
mizeria 70g [1,7,9]

Zapiekanka
makaronowowarzywna[1,3,7,9]

Grillowana pierś z
kurczaka 90g,
ziemniaczki 130g,
mizeria 70g [9]

Pulpeciki rybne w
sosie koperkowym,
kasza jęczmienna,
surówka z białej
kapusty 70g[3,4,9]

Ser panierowany z
żurawiną. [1,3,7,9]

Zapiekanka
makaronowowarzywna[1,3,7,9]

