
                                          
 

I tydzień  

02.03.2020 Poniedziałek 

Obiad:  Szczawiowa z jajkiem (250ml) 

Domowe pierogi z mięsem(250g), mix sałat z sosem vinaigrette(150g) 

Podwieczorek: chrupki kukurydziane,  jabłko 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

03.03.2020 Wtorek 

Obiad: Koperkowa(250ml) 

Gulasz drobiowy z warzywami(100g), makaron świderki(150g), buraczki na 

ciepło/sałatka wiosenna z sosem jogurtowo-czosnkowym(150g)       

Podwieczorek: baton zbożowy, banan 
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

04.03.2020 środa 

Obiad: Rosół (250ml) 

Schab pieczony w sosie własnym(100g), kasza gryczana(150g), mix warzyw z 

masłem ziołowym/colesław(150g) 

Podwieczorek : drożdżówka z budyniem  
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

05.03.2020 Czwartek 

Obiad: Pieczarkowa(250ml) 

Gołąbki z mięsem i ryżem po hiszpańsku z sosem pomidorowym(100g) 

ziemniaki(150g), sałatka z ogórka kiszonego  (150g)    

Podwieczorek: jogurt owocowy, biszkopty 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

06.03.2020 Piątek 

Obiad:  Krupnik z kaszą pęczak (250ml) 

Makaron świderki z białym serem i truskawkami i jogurtem naturalnym(300g) 

Podwieczorek : galaretka kolorowa, mandarynka 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

 

 

 



 
 

 

09.03.2020 Poniedziałek 

Obiad: Pomidorowa z ryżem (250ml) 

Gulasz wieprzowy(100g), ryż(150g), fasolka szparagowa żółta i zielona/surówka z 

kapusty pekińskiej z marchewką i papryką czerwoną, z dodatkiem (150g) 

Podwieczorek: rogal maślany, jabłko 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

10.03.2020 Wtorek 

Obiad: Ogórkowa (250ml) 

Pulpeciki drobiowe w sosie pomidorowym(100g), makaron(150g), surówka z 

czerwonej kapusty /kalafior gotowany na parze  (150g)   

Podwieczorek: domowa szarlotka 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

11.03.2020 środa 

Obiad: Kalafiorowa (250ml) 

Zapiekanka makaronowa z warzywami i serem żółtym(250g), mix sałat(150g) 

Podwieczorek: serek waniliowy, jabłko 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

12.03.2020 Czwartek 

Obiad: Jarzynowa(250ml) 

Kopytka z sosem pieczarkowym(250g) , buraczki na zimno/ brokuł 

gotowany(150g) 

Podwieczorek: bułeczka wieloziarnista z szynką i warzywami 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

13.03.2019 Piątek 

Obiad: Koperkowa (250ml) 

Filet z miruny w cieście naleśnikowym(100g), ziemniaki/ryż jaśminowy(150g), 

surówka z kapusty kiszonej/ szpinak na ciepło(150g) 

Podwieczorek: ciasteczka bebe, soczek  
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

 

 



 

 

 
16.03.2020 Poniedziałek 

Obiad: Krupnik (250ml) 

Spagetti Bolognese(250g), mix warzyw gotowanych/sałata pekińska z sosem 

czosnkowym(150g) 

Podwieczorek: sezamki, owoc 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

17.03.2020 Wtorek  

Obiad: Rosół (250ml) 

Kotlet mielony(100g), ziemniaki(150g), buraczki gotowane/mizeria(150g)        

Podwieczorek: Hot – Dog z parówką i ketchupem 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

18.03.2020 Środa 

Obiad: Barszcz ukraiński (250ml) 

Filet z kurczaka na duszonych warzywach(100g), ryż z kurkumą(150g), mix sałat z 

ogórkami kiszonymi, pomidorami i pestkami (150g) 

Podwieczorek: mufina czekoladowa 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

19.03.2020 Czwartek 

Obiad: Pomidorowa z makaronem (250ml) 

Pieczona pałka w sosie(100g), kasza pęczak(150g), surówka z czerwonej 

kapusty(150g)            

Podwieczorek: chrupki kukurydziane, mandarynka 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

20.03.2010 Piątek  

Obiad : Kalafiorowa (250ml) 

Makaron z białym serem i truskawkami z jogurtem naturalnym(300g) 

Podwieczorek : serek fantazja , biszkopty 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
23.03.2020 Poniedziałek 

Obiad: Ogórkowa (250ml) 

Domowe pierogi z mięsem z pieczoną cebulką(250g), „sałatka wiosenna”/ fasolka 

zielona z bułką tartą i masłem (150g) 

Podwieczorek: ciasteczka owsiane, gruszka 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

24.03.2020 Wtorek 

Obiad: Zacierkowa (250ml) 

Gulasz wieprzowy z szynki z warzywami po węgiersku(100g), ziemniaki(150g), 

marchewka baby/sałatka z pomidora    (150g)            

Podwieczorek: muf finka czekoladowa 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

25.03.2020 środa 

Obiad: Kapuśniak z pomidorów(250ml) 

Naleśniki z białym serem i  jogurtem naturalnym(250g), sałatka owocowa(150g) 

Podwieczorek :domowy Sernik z brzoskwinią  
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

26.03.2020 Czwartek  

Obiad: Krupnik z kaszą pęczak(250ml) 

Chinszczyzna z kurczakiem w sosie słodko kwaśnym(250g), „sałatka wiosenna”/ 

fasolka zielona z bułką tartą i masłem(150g)           

Podwieczorek: ciasteczka owsiane, owoc 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

27.03.2020 Piątek 

Obiad: Brokułowa (250ml) 

Pulpety rybne w sosie pomidorowym(100g), ryż(150g), surówka z białej kapusty z 

selerem naciowym i koprem/brukselka na ciepło(150g) 

Podwieczorek: Racuchy z jabłkiem i cukrem pudrem  
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 



 

 

 
 

30 .03.2020 Poniedziałek 

Obiad: Pomidorowa z makaronem (250ml) 

Pierś kurczaka(100g), ryż jaśminowy(150g), mix sałat z pomidorami i 

papryką/brokuły gotowane(150g) 

Podwieczorek : Hot – dog z parówką z ketchupem 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

31.03.2020 Wtorek  

Obiad: Kapuśniak (250ml) 

Antrykot z piersi kurczaka(100g), ziemniaki(150g), sałatka z buraka/marchewka z 

groszkiem (150g)          

Podwieczorek: Mus owocowy , ciasteczka bebe  
Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

 


