
 

 

 Data Obiad 
25.05.2018– 6.06.2018r 

 
Piątek 

25.05.2018 
 

Kcal  610 

Barszcz biały  z ziemniakami i jajkiem 

/ botwinka, burak, marchew, pietruszka, cebula, koper, mąka pszenna, śmietana 

300ml 
ryż z truskawkami świeżymi i jogurtem/ masło/ 250/100ml 
herbata z cytryną i miodem 200ml 

Poniedziałek 
28.05.2018 

 
Kcal  630 

Zupa pomidorowa z zacierką i natką pietruszki 
/ pomidory pellati, marchew, pietruszka, cebula, mąka pszenna, jaja, 

śmietana/300g 

kasza jęczmienna 60g 

Strogonow  wieprzowy 
/szynka, cebula, papryka, ogórek kiszony, marchew, mąka pszenna, olej/ 120g 

sałata zielona z rzodkiewką i jogurtem 100g 

woda z sokiem 200ml 
Wtorek 

29.05.2018 
 

Kcal  690 

Zupa  brokułowa zabielana z makaronem 250ml 
/ marchew, pietruszka, seler ,cebula, mąka pszenna , śmietana/ 

sznycelek drobiowy 90g 

/mięso drobiowe, cebula, jajka, olej, bułka tarta/   
ziemniaki z koperkiem 250g 
surówka  wielowarzywna mieszana  
/ kapusta pekińska, ogórek świeży, papryka, cebula, oliwa/ 120g 

Kompot owocowy 200ml 
Środa 

30.05.2018 
 

Kcal 680 

Wiosenny kapuśniak z młodej kapusty z ziemniakami                  
i kurczakiem  
/ kapusta biała, marchew, pietruszka, cebula, konc. pomidorowy, olej/300g 

pierogi leniwe z masłem  
/mąka pszenna, jaja, twaróg, ziemniaki/250g,  
surówka z marchewki z jabłkiem 100g 
kompot owocowy 200ml 

Poniedziałek  
4.06.2018 

 
Kcal 685 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 
/ ogórek kiszony, marchew, pietruszka, mąka pszenna, śmietana/  300g 

klopsiki w sosie pomidorowo- ziołowym  
/ łopatka wieprzowa, jajka, cebula, mąka pszenna, olej/80/100ml 
ryż biały 
surówka z buraczków z jabłkiem i oliwą 120g 
kompot owocowy 200ml 

Wtorek  
5.06.2018 
Kcal 645 

Rosół z makaronem i natką pietruszki 300ml                                          
/kurczak  marchew, pietruszka, seler, kapusta włoska, mąka pszenna/ 

ziemniaki z koperkiem 250g, 
podudzie z kurczaka pieczone w piecu 100g 
surówka z pekińskiej sałaty 120g 
/kapusta pekińska, marchew, cebula, olej/ 

herbata z sokiem  200ml 



 

Środa  
6.06.2018 

 
Kcal 700 

Wiosenna zupa jarzynowa z ziemniakami  
/ marchew, pietruszka, kalarepa, groszek zielony, por, mąka pszenna, 

śmietana/300ml 
naleśniki z twarogiem i truskawkami  
/ mąka pszenna, jaja, mleko, twaróg, olej /300g 

herbata z sokiem 200ml 
Czwartek 
7.06.2018 

 
Kcal 643 

Zupa kalafiorowa z makaronem i natką pietruszki  
/ kalafior, marchew, pietruszka, mąka pszenna, śmietana/300ml 
ziemniaki z koperkiem 250g 
pieczeń wieprzowa w sosie 
/ karczek, olej, cebula, mąka pszenna/ 90/100ml 
mizeria ze śmietaną 120g 

kompot owocowy 200ml 
Piątek 

8.06.2018 
 

Kcal  710 

Krupnik  na rosole z natką pietruszki 300ml                                                                    
/ marchew, pietruszka, seler, mieszanka warzywna, kasza jęczmienna, 

śmietana/                                                                                    
sznycel rybny 90g                                                                          
/mintaj, jaja, bułka pszenna /,                                                               
ziemniaki  z koperkiem 250g,                                           
surówka z kiszonej kapusty  120g 

kompot truskawkowy  200ml 
Zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia  1169/2011 w jadłospisie wyróżniono pogrubieniem 
substancje lub produkty powodujące alergie. 

Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich  zmian w jadłospisie. 


