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Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

16.01.2023 r. 

 

Zupa żurek z ziemniakami i białą kiełbasą 

 

Leczo warzywne z cukinią, papryką, pomidorami, 

pieczarkami i kiełbasą, ryż 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

Gorczyca 

 

 

Czy wiecie, że kwiaty cukini są jadalne. Spożywanie 

ich jest popularne w wielu krajach Europy. Kabaczek i 

cukinia to jedna i ta sama roślina. Cukinia zaliczana 
jest do tak zwanych warzyw ekologicznych nie 

kumulujących metali ciężkich ani azotanów 

2 WTOREK 

17.01.2023 

Zupa neapolitańska z ryżem 

 

Kęski drobiowe, ziemniaki puree, surówka z białej 

kapusty z jabłkiem, marchewką i porem 

 

Kompot 

300 ml 

   

    

90g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

 

Mleko 

• Czy wiecie, że por jest symbolem Walii. Na mecze 

rugby zawodnicy przychodzą z porem wymachując nim 

i rozgrzewając swoją drużynę do walki 

 3 ŚRODA 

18.01.2023 

 

Zupa z kolorowych jarzyn z ziemniakami 

 

Spaghetti z sosem bolońskim i warzywami 

okopowymi 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

Seler 

 

Gluten, seler, 

jajko 

Czy wiecie, że spaghetti nie rośnie na drzewach. My o 
tym wiemy, ale wielu Brytyjczyków uwierzyło w tę 
informację, gdy podała ją telewizja. Pierwszy telewizyjny 
Prima Aprilis w Wielkiej Brytanii został uświetniony 
materiałem pokazującym Szwajcarów zrywających z drzew 
ugotowane spaghetti. Wielu spośród łatwowiernych widzów 
pytało potem o możliwość posadzenia drzew makaronowych 
w swoim ogrodzie. 

4 CZWARTEK 

19.01.2023 

Rosół z makaronem, włoszczyzną i pietruszką 

 

Pieczeń rzymska, kasza jęczmienna z sosem 

koperkowym, surówka z modrej kapusty 

 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

90g+120g+60g 

 

200ml 

Seler, jajko, gluten 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Czy wiecie, że rosół jest idealny przy chorobach stawów i 
„strzykających” kolanach. Zawiera minerały, które łatwo się 
wchłaniają jak wapń, także magnez, fosfor, krzem, siarkę 
oraz inne mikroelementy. Dzięki temu, że rosół gotujemy na 
częściach, zawierających chrząstki i ścięgina, bogatych w 
siarczan chondroityny i glukozaminy zastępuje suplementy 
sprzedawane jako drogie tabletki na stawy. 

5 PIĄTEK 

20.01.2023 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Pieczony filet z ryby, ziemniaki puree z koperkiem, 

surówka z kiszonej kapusty, jabłka i marchewki 

 

Woda mineralna 
 

300ml 

 

90g+120g+80g 

 

200ml 

Seler, mleko, 

gluten, jajko 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

• Czy wiecie, że jak mówi historia z restauracji Lake 
House w Cary Moon (USA) z 1853 roku, szef kuchni 

chcąc dopiec jednemu z klientów, który odesłał do 

kuchni grubo pokrojone ziemniaki, posiekał nową 
porcję w bardzo cieniutkie paseczki, usmażył je na 

złoto i podał z dodatkiem soli. Klient tak zachwycił się 
daniem, że do dziś jest ono jednną z 

najpopularniejszych amerykańskich przekąsek. 

 


