
Poniedziałek 
06.02.2023 

I danie Zupa ziemniaczana z zacierką, natka pietruszki  

250 g Marchew, pietruszka – korzeń, seler – korzeń, por, 

ziemniaki, pietruszka – liście, żeberka, zacierka (mąka 

pszenna – gluten pszenny, jaja), masło (mleko), mąka 

(gluten pszenny), przyprawy. 

II danie: Gołąbki poznańskie z sosem pomidorowym 120 
g 
Łopatka, cebula, kapusta włoska, jaja, olej rzepakowy, mąka 

(gluten pszenny), kasza manna (gluten pszenny)  koncentrat 

pomidorowy, przyprawy 

Ziemniaki  200 g  
Ziemniaki, sól morska 

Surówka z sałaty lodowej 100 g  
Sałata lodowa, kukurydza, jogurt grecki (mleko), majonez 

(olej rzepakowy, żółtka jaja, ocet musztarda, gorczyca) , 

przyprawy 

Kompot wieloowocowy / woda mineralna 200 ml 
Mieszanka kompotowa (truskawka, śliwka, czarna 

porzeczka, czerwona porzeczka), cukier (0,05g) 

Woda mineralna „Primavera”. 

Przyprawy 
Liść laurowy, ziele angielskie, sól morska, pieprz czarny 

(może zawierać mleko, gorczycę, seler, soję, gluten), pieprz 

ziołowy  (gorczyca biała) ,majeranek, czosnek granulowany, 

papryka słodka 

Wtorek 
07.02.2023 

I danie: Zupa jarzynowa, natka pietruszki  250 g  

Marchew, pietruszka – korzeń, seler – korzeń, por, 

ziemniaki, pietruszka – liście, żeberka, brukselka, groszek 

zielony, mieszanka królewska (kalafior, brokuł marchewka), 

śmietanka 18% (mleko), przyprawy. 

II danie: Kurczak w białym sosie  120 g  

Filet z kurczaka, olej rzepakowy, mąka (gluten pszenny), 

śmietanka 18 % (mleko), przyprawy 

Ryż paraboliczny 150 g  
Ryż paraboliczny, sól 

Marchewka mini z masłem  100 g  
Marchewka mini, masło (mleko), sól morska 

Kompot wieloowocowy / woda mineralna 200 ml 
Mieszanka kompotowa (truskawka, śliwka, czarna 

porzeczka, czerwona porzeczka), cukier (0,05g) 

Woda mineralna „Primavera”. 

Przyprawy 
Liść laurowy, ziele angielskie, sól morska, pieprz czarny 

(może zawierać mleko, gorczycę, seler, soję, gluten), pieprz 



ziołowy  (gorczyca biała) ,majeranek, czosnek granulowany, 

papryka słodka 

Środa 
08.02.2023 

 

I danie: Zupa grochowa  250 g  

Groch łuskany, marchew, pietruszka – korzeń, seler – 

korzeń, pietruszka – liście, por, ziemniaki, żeberka, 

przyprawy 

II danie: Łazanki z kapustą i kiełbasą  300 g 

Makaron łazankowy (semolina z pszenicy durum - gluten 
pszenny), kiełbasa śląska (mięso wieprzowe, mięso wołowe, 

skrobia ziemniaczana, tłuszcz, sól, białko sojowe) , kapusta 

kiszona (kapusta biała, marchew, sól), olej rzepakowy, 

cebula, przyprawy 

Deser mleczny 130 g 
Deser „Zuzia”  (mleko ) 

Woda mineralna z pomarańczą  200 ml 
Woda mineralna „Primavera”, pomarańcze 

Przyprawy 
Liść laurowy, ziele angielskie, sól morska, pieprz czarny 

(może zawierać mleko, gorczycę, seler, soję, gluten), pieprz 

ziołowy  (gorczyca biała) ,majeranek, czosnek granulowany, 

papryka słodka 

Czwartek 
09.02.2023 

I danie: Zupa owocowa z makaronem  250 g  

Wiśnie, kisiel w proszku (cukier, skrobia ziemniaczana, kwas 

cytrynowy, koncentraty roślinne (marchwi i hibiskusa, 

krokosza, jabłka, rzodkiewki, słodkiego ziemniaka, wiśni), 

makaron świderki (semolina z twardej pszenicy durum 

(gluten pszenny), śmietanka 18% (mleko) 

II danie: Schab w sosie z warzywami  150 g 

Schab, olej rzepakowy, cebula, mieszanka królewska 

(kalafior, brokuł, marchewka), mąka (gluten pszenny), 

przyprawy 

Kasza pęczak  200 g 
Kasza pęczak (gluten pszenny), sól morska 

Sałatka z ogórków z sosem miodowo – musztardowym  
100g  
Ogórki konserwowe ( ogórki, ocet spirytusowy, sól, cukier, 

przyprawy, zawierają gorczycę), miód, olej rzepakowy, 
musztarda stołowa (gorczyca, sól, cukier, ocet spirytusowy) 

Kompot wieloowocowy / woda mineralna 200 ml 
Mieszanka kompotowa (truskawka, śliwka, czarna 

porzeczka, czerwona porzeczka), cukier (0,05g) 

Woda mineralna „Primavera”. 



Przyprawy 
Liść laurowy, ziele angielskie, sól morska, pieprz czarny 

(może zawierać mleko, gorczycę, seler, soję, gluten), pieprz 

ziołowy  (gorczyca biała) ,majeranek, czosnek granulowany, 

papryka słodka 

Piątek 
10.02.2023 

I danie: Zupa pomidorowa z ryżem, natka pietruszki 250 g 

Marchew, pietruszka – korzeń, seler – korzeń, por, 

ziemniaki, pietruszka – liście, żeberka, śmietanka 18 % 

(mleko), koncentrat pomidorowy (pomidory), ryż 

paraboliczny, przyprawy 

II danie: Burgery rybne z warzywami 120 g 

Filet z morszczuka (ryby), jaja, bułki suche (mąka pszenna – 

gluten pszenny, drożdże), cebula, marchew, pietruszka – 

korzeń, seler – korzeń, pietruszka – liście, bułka tarta  (mąka 

pszenna - gluten pszenny, mąka żytnia – gluten żytni, 
drożdże, może zawierać jaja, nasiona sezamu, orzechy), 

olej rzepakowy, przyprawy 

Ziemniaki  200 g  
Ziemniaki, sól morska 

Kalafior z masłem i bułką tartą  100 g  
Kalafior, masło (mleko), bułka tarta (mąka pszenna – gluten 
pszenny, mąka żytnia – gluten żytni, drożdże, może 

zawierać:  jaja, nasiona sezamu, orzechy 
Kompot wieloowocowy / woda mineralna 200 ml 
Mieszanka kompotowa (truskawka, śliwka, czarna 

porzeczka, czerwona porzeczka), cukier (0,05g) 

Woda mineralna „Primavera”. 

Przyprawy 
Liść laurowy, ziele angielskie, sól morska, pieprz czarny 

(może zawierać mleko, gorczycę, seler, soję, gluten), pieprz 

ziołowy  (gorczyca biała) ,majeranek, czosnek granulowany, 

papryka słodka 

 

 

 

 

 

 


