
Data Zestaw obiadowy Alergeny 

 

19.09.2022 

poniedziałek 

Zupa „kartoflanka’’ na żeberkach z natką pietruszki  

i świeżego koperku, chleb zwykły i razowy 

 

Kaszotto z mięsem i warzywami, sałatka lodowa z 

pomidorkami, bazylią i oliwą, kompot wieloowocowy 

 

gluten, seler, soja, 

mleko i produkty 

pochodne 

 

 

20.09.2022 

wtorek 

Zupa dyniowa z groszkiem ptysiowym i natką pietruszki, 

chleb zwykły i słonecznikowy  

 

Polędwiczki w sosie pieczarkowym, ziemniaki posypane 

świeżym koperkiem, sałatka z buraczków z jabłkiem 

 i cebulką, herbata owocowa 

 

 
 

gluten, seler, mleko 

 i produkty pochodne 

 

 

21.09.2022 

środa 

Barszczyk ukraiński z ziemniaczkami zabielany 

śmietaną z dodatkiem świeżo siekanej natki pietruszki 

 i koperku, chleb zwykły i rustykalny 

 

Krokieciki z kapustą, kompot z jabłek. Śliwka 

 

 
gluten, seler, mleko 

 i produkty 

pochodne, jajka  

 

22.09.2022 

czwartek 

Rosół drobiowo-wołowy z makaronem nitki, natką 

pietruszki, chleb zwykły i orkiszowy 

 

Mięsko z kurczaka pieczone, ziemniaczki z koperkiem, 

mizeria ze szczypiorkiem i śmietaną, herbata 

 z sokiem, winogrono 

 

 

 
gluten, seler, mleko 

 i produkty pochodne 

 

23.09.2022 

piątek  

 

 

Zupa krem z pomidorów oprószana serem mozzarellą 

 z natką pietruszki, chleb zwykły i 7 ziaren 

 

Rybka pieczona z ziemniakami i koperkiem, surówka 

 z włoskiej kapusty, marchewki i jabłka, kompot 

wieloowocowy 

 

 

 

gluten, seler, mleko 

 i produkty 

pochodne,  ryba 

 

26,09.2022 
poniedziałek 

Zupa „ufoludkowa” (krem z brokułów z prażonym 

słonecznikiem), natka pietruszki, chleb zwykły i  corn 

 

Makaron penne z mięsem wieprzowym w sosie 

pomidorowym posypanym serem edamskim  

 

 

 
gluten, seler, mleko  

i produkty pochodne 

 

27.09.2022 

wtorek 

Krupnik zabielany z mięsem posypany natką pietruszki 

 i koperkiem chleb zwykły i słonecznikowy 

 

Nugetsy drobiowe, ziemniaki z koperkiem, marchewka 

mini polana świeżo roztopionym masełkiem, herbata 

owocowa 

 

 

 

gluten, seler, mleko 

 i produkty pochodne 



 

28.09.2022 

środa 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami zabielana śmietaną  

z natką pietruszki i świeżo siekanego koperku, chleb 

zwykły i orkiszowy 

 

Gołąbki z mięsem w sosie pomidorowym, kompot 

wieloowocowy. Banan 

 

 

gluten, seler, mleko  

i produkty pochodne, 

soja, 

 

29.09.2022 

czwartek 

 

Zupa z kaszy manny na rosole z natką pietruszki 

 i świeżo siekanego koperku, chleb zwykły i rustykalny 

 

Kotlet schabowy panierowany, ziemniaczki z koperkiem, 

sałatka z pomidorów i bazylii w sosie jogurtowym, 

herbata z sokiem 

 

 

 

 

gluten, seler, mleko  

i produkty pochodne, 

jajka,  

 

30.09.2022 

piątek 

Zupa rybna piracka z papryką, zabielana śmietaną 

 z dodatkiem świeżo siekanym koperkiem i natką 

pietruszki, chleb zwykły i orkiszowy 

 

Zapiekane naleśniki z białym serem lekko oprószane 

cukrem pudrem, podawane z ciętymi owocami (banan, 

brzoskwinia, winogron, jabłko), woda mineralna 

 

 

 
gluten, seler, mleko  

i produkty pochodne, 

jajka,, ryba 

 


