
TYGODNIOWY TERMINARZ POSIŁKÓW

DZIEŃ TYGODNIA OBIAD OBIAD-DIETA

PONIEDZIAŁEK (20.02.23)

Zupa Grochowa (kurczak,por,marchew, seler, liść laurowy,ziele angielskie, 

groch,  ziemniaki)                                                                        

Placki ziemniaczane (ziemniaki, mąka, jaja, olej)                                     

Alergeny: mleko, jaja,seler       

Zupa Kalafiorowa                                                                                    

(kurczak,por,marchew, seler, liść laurowy,ziele angielskie, kasza kalafior, ziemniaki)                                                                                      

Ryż gotowany z jabłkiem  (ryż ,jabłko, masło)                                                                                              

Alergeny : mleko,seler                                      

WTOREK (21.02.23)

Zupa Barszcz czerwony (kurczak, marchew, seler, pietruszka, liść laurowy, 

ziele angielskie, ziemniaki, buraki)                                                                    

Pulpety w sosie pieczeniowym  (szynka wieprzowa, jajko bułka)                  

Kasza jęczmienna                                                                     

Surówka z kapusty czerwonej  (kapusta czerwona, jabłko olej )                                    

Alegeny: gluten , owies,jajko

Zupa Barszcz czerwony (kurczak, marchew, seler, pietruszka, liść laurowy, 

ziele angielskie, ziemniaki, buraki)                                                                    

Pulpety w sosie pieczeniowym  (szynka wieprzowa, jajko bułka)                  

Kasza jęczmienna                                                                     

Surówka z kapusty czerwonej  (kapusta czerwona, jabłko olej )                                    

Alegeny: gluten , owies,jajko

ŚRODA (22.02.23)

Zupa Krupnik (kurczak, seler, marchew , por , pietruszka, liść laurowy, ziele 

angielskie , ziemniaki kasza jęczmienna)                                                                                              

Kopytka z bułką  (kurczak, jajko,bułka,koper)                                      Surówka 

z kapusty   (kapusta, koper, marchew.olej słonecznikowy)                                      

Alergeny: mleko,seler

Zupa Krupnik (kurczak, seler, marchew , por , pietruszka, liść laurowy, ziele 

angielskie , ziemniaki kasza jęczmienna)                                                                                              

Kopytka z bułką  (kurczak, jajko,bułka,koper)                                      Surówka 

z kapusty   (kapusta, koper, marchew.olej słonecznikowy)                                      

Alergeny: mleko,seler

CZWARTEK (23.02.23)

Zupa Pomidorowa z ryżem   (kurczak, seler, marchew, por,liść laurowy,ziele 

angielskie,ryż )                                                                        Bioderko z 

kurczaka pieczone ( bioderko z kurczaka ,czosnek, papryka)                                                

Ziemniami z koperkiem                                                                                               

Surówka Colesław (kapusta świeżą , koper, marchew , jogurt naturalny )              

Alergeny:mleko,jaja, seler

Zupa Pomidorowa z ryżem   (kurczak, seler, marchew, por,liść laurowy,ziele 

angielskie,ryż )                                                                        Bioderko z 

kurczaka pieczone ( bioderko z kurczaka ,czosnek, papryka)                                                

Ziemniami z koperkiem                                                                                               

Surówka Colesław (kapusta świeżą , koper, marchew , jogurt naturalny )              

Alergeny:mleko,jaja, seler

PIĄTEK (24.02.23)

Zupa Marchwianka (kurczak,seler, marchew,pietruszka,liść laurowy,ziele 

angielskie , makaron)                                                                            

Kotlet rybny (ryba , jaja, bułka,olej)                                             

Ziemniaki z Koperkiem                                                                  

Surówka z kiszonej kapusty (kapusta kiszona, marchew, jabłko)              

Alergeny:mleko,seler,jaja

Zupa Marchwianka (kurczak,seler, marchew,pietruszka,liść laurowy,ziele 

angielskie , makaron)                                                                            

Kotlet rybny (ryba , jaja, bułka,olej)                                             

Ziemniaki z Koperkiem                                                                  

Surówka z kiszonej kapusty (kapusta kiszona, marchew, jabłko)              

Alergeny:mleko,seler,jaja


