
Luty 2019 

01.02 

Piątek: Kostka rybna panierowana z ziemniakami i surówką cateringową + ciastko zbożowe 

Składniki:  

Filet z dorsza - ryba, jaja, panier – bułka tarta -gluten, przyprawy 

Ziemniaki z koperkiem 

Surówka cateringowa: *mleko, seler,  

Ciastka zbożowe: Produkty pochodzące ze zbóż 52% (mąka pszenna 26%, pełnoziarniste 
płatki owsiane 26%, mąka ryżowa), owoce suszone 21% (rodzynki, daktyle, brzoskwinia, morela 2%), 
olej słonecznikowy, inulina, skoncentrowany sok jabłkowy, substancja spulchniająca: węglany sodu 
(soda oczyszczona); oleje roślinne (bawełniany lub rzepakowy lub słonecznikowy), aromat naturalny. 

04.02 

Poniedziałek: Zupa grochówka + bułka sznytka + sok owocowy 

Składniki: 

Zupa grochówka: woda, kości wieprzowe, groch łuskany, ziemniaki, susz warzywny (marchew, por, 
seler), ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, kiełbasa grillowa, sól, pieprz 

Bułka sznytka: mąka pszenna – gluten, woda, smalec, drożdże, sól, cukier, olej roślinny, kwas 
askorbinowy 

Sok owocowy – 100% owoców  

05.02 

Wtorek: Tagliatelle carbonara z soczystym kurczakiem 

Składniki: makaron tagliatelle – gluten, pierś z kurczaka, śmietana – mleko, woda, ser - mleko , olej, 
przyprawy 

06.02 

Środa: Zupa gulaszowa + bułka kajzerka + mus owocowy 

Składniki: 

Zupa gulaszowa: woda, kości wieprzowe, papryka świeża, ziemniaki, pomidory w puszce, koncentrat 
pomidorowy, cebula, czosnek, łopatka wieprzowa, papryka słodka, papryka ostra, sól, natka 
pietruszki 

Bułka kajzerka: mąka pszenna – gluten, woda, smalec, drożdże, sól, cukier, olej roślinny, kwas 
askorbinowy  

Mus owocowy – 100 % owoców  

 

 



 

07.02 

Czwartek: Pierogi śmietankowe + sos truskawkowy  

Składniki: 

Pierogi śmietankowe: mąka pszenna – gluten, jaja, olej, sól, twarożek śmietankowy – mleko 

Sos truskawkowy: truskawki, cukier waniliowy, cukier  

08.02  

Piątek: Filet z dorsza z ziemniakami i surówką + ciastko zbożowe  

Składniki:  

Filet z dorsza: dorsz filet – ryba, jaja, bułka tarta – gluten, mąka pszenna – gluten, przyprawy  

Ziemniaki, koperek  

Surówka: *mleko, seler 

Ciastko zbożowe: Produkty pochodzące ze zbóż 52% (mąka pszenna 26%, pełnoziarniste 
płatki owsiane 26%, mąka ryżowa), owoce suszone 21% (rodzynki, daktyle, brzoskwinia, morela 2%), 
olej słonecznikowy, inulina, skoncentrowany sok jabłkowy, substancja spulchniająca: węglany sodu 
(soda oczyszczona); oleje roślinne (bawełniany lub rzepakowy lub słonecznikowy), aromat naturalny. 

25.02 

Poniedziałek: Zupa porowa z serem + bułka sznytka + sok owocowy 

Składniki: 

Zupa porowa: woda, kości wieprzowe, por, susz warzywny (marchew, por, seler), ziemniaki, ziele 
angielskie, liść laurowy, ser żółty – mleko, mąka pszenna – gluten, śmietana – mleko, sól, pieprz 

Bułka sznytka: mąka pszenna – gluten, woda, smalec, drożdże, sól, cukier, olej roślinny, kwas 
askorbinowy  

Sok owocowy – 100% owoców 

26.02 

Wtorek: Kurczak w sosie słodko – kwaśnym z ananasem + sok owocowy 

Składniki: filet z kurczaka, mieszanka warzyw chińskich, ryż długoziarnisty, otręby pszenne - gluten, 
ananas, jabłko, olej, cebula, czosnek, koncentrat pomidorowy, woda, cukier, skrobia ziemniaczana 

Sok owocowy – 100% owoców 

27.02 

Środa: Zupa fasolowa + bulka kajzerka + mus owocowy 

Składniki: zupa fasolowa: woda, kości wieprzowe, susz warzywny (marchew, por, seler), fasola biała, 
marchew, ziemniaki, boczek wędzony, pietruszka, por, seler 



Bułka kajzerka: mąka pszenna – gluten, woda, smalec, drożdże, sól, cukier, olej roślinny, kwas 
askorbinowy  

Mus owocowy – 100% owoców 

28.02 

Czwartek: Pierogi z truskawkami i sosem jogurtowym  

Składniki:  

Pierogi z truskawkami: mąka pszenna - gluten, jaja, olej, sól, truskawki, cukier 

Sos jogurtowy: jogurt naturalny - mleko, cukier waniliowy  

 

 

Smacznego! 

 


