
 Poniedziałek 18-03-2019 Wtorek 19-03-2019 Środa 20-03-2019 Czwartek 21-03-2019 Piątek 22-03-2019

Gruzińska zupa Charczo Ogórkowa Tajska zupa tom kha kai z kurczakiem Wiosenna z kurczaczkiem Rosół z makaronem

Zupa krem z kukurydzy (veg) Zupa duńska z serkiem topionym i porem (veg) Korzenny krem groszkowo-brokułowy z nuta cynamonu (veg) Zupa z dyni z mleczkiem kokosowym (veg) Zupa krem pomidorowa z batatami(veg)

Live Cooking Hot dog De luxe z krążkami cebuli
Wątrobka z cebulą, boczniakami w sosie teriyaki podawana z 

ryżem
Burger z szarpaną wieprzowiną i frytkami

Penne z kurczakiem, brokułami, pomidorkiem koktajlowym w 

sosie serowym

Grillowany pstrąg z tajską ostrą salsą podawany z puree 

pietruszkowym

Filet z kurczaka po karaibsku z mango i brzoskwinią Stripsy z kurczaka Enchilada meksykańska wieprzowa Kurczak w indyjskim sosie
Polędwiczki drobiowe w sosie maślano cytrynowym z 

kaparami 

Pieczeń wieprzowa w sosie bazyliowym Żeberka  wieprzowe z sosie bbq Filet z kurczaka panierowany z siemieniem lnianym Pulpety wieprzowe w sosie pomidorowym
Schab w sosie śmietanowo – pieczarkowym z  chrupiącym 

boczkiem 

Podudzie z kurczaka zapiekane z brokułem i salami Filet drobiowy po hawajsku Gulasz wieprzowy po myśliwsku Panierowane kawałki kurczaka na ostro Podudzie z kurczaka zapiekane ze szpinakiem

Schab po francusku zapieczony serem z duszoną cebulą i 

ziołami 
Pałki z kurczaka w glazurze Rolada drobiowa ze szpinakiem i suszonymi pomidorami Schab w sosie śmietanowo - szpinakowym z czosnkiem Roladki ze schabu z brokułami i serem w sosie pomidorowym

Kurczak po azjatycku z warzywami i sezamem Wieprzowina z zielonym pieprzem w sosie ostrygowym Wieprzowina z grzybami mun Ostry kurczak z bambusem Curry z kurczakiem, batatami ,fasolą białą i papryką

Danie fit Kurczak w pomidorowej salsie z imbirem Schab na parze z pastą z suszonych pomidorów i oliwką Roladki z kurczaka z Fasolką szparagową i sezamem Grillowana pierś z kurczaka z zieloną pastą bazyliową Roladka schabowa z warzywami i sosem pesto

Miruna panierowana z pomidorem i serem Roladka z miruny z warzywami na sosie grzybowym Miruna panierowana Morszczuk panierowany Zapiekana makrela w Tajskim ostrym sosie

Tilapia w cieście curry Dorsz panierowany w tartych ziemniakach Tilapia w cieście z suszonymi pomidorami i ziołami Tilapia z pastą z oliwek i cytryny Ryba zapiekana w porach

Vegan Bataty faszerowane kaszą kuskus Cukinia faszerowana ziołową kaszą jaglaną, pomidorami Pieczona dynia, bataty z brukselką i chilli (vegan) Pieczone papryki z kaszą jaglaną i szpinakiem (wegan) Leczo cukiniowo paprykowe z fasolą (vegan)

Kotlety warzywne (veg) Klopsiki z ciecierzycy z jarmużem (vegan)
Ser panierowany w pikantnej panierce z płatkami owsianymi 

(veg)
Zielona zapiekanka (veg) Enchilada po meksykańsku z soczewicą i warzywami 

Ryż po wietnamsku Makaron orientalny z warzywami (veg) Makaron po chińsku (veg) Ryz z ananasem i warzywami Makaron po tajsku z boczniakami 

Orientalne kotlety dyniowo-ryżowe Słodko kwaśne tofu z warzywami (vegan) Bakłażan duszony na ostro Orientalna ciecierzyca Kung Pao (veg) Orientalne naleśniki z warzywami (veg)

Risotto z warzywami i świeżymi ziołami (vegan) Paella z warzywami (vegan) Placki z kaszy gryczanej i cukinii Kotletiki brokulowe panierowane w sezamie Pieczona dynia z miodem rodzynkami i nutką pomarańcza

Banan w cieście Mini babeczki z czekoladą Gruszki gotowane w winie Placki twarogowe z jagodami i miodem Jabłko panierowane

Szpinak Szpinak Szpinak Szpinak Szpinak

Marchewka z groszkiem w kremowym sosie curry Glazurowana marchewka Marchewka z groszkiem i kukurydzą i nutką kurkumy Pieczarki w sosie sojowym Mini marchewka karmelizowana z tymiankiem

Pieczarki w aromatycznym sosie Kapusta zasmażana z boczkiem Pieczarki w śmietanie Kapusta  zasmażana Buraczki na ciepło 

Bukiet warzyw z bułką tartą i słonecznikiem Brokuły ze słonecznikiem Mix warzyw ze słonecznikiem Brukselka z czosnkiem i tymiankiem Brokuły ze słonecznikiem

Pierogi ruskie Pierogi ruskie Pierogi ruskie Pierogi ruskie Pierogi ruskie

Pierogi z mięsem Pierogi z twarożkiem na slodko Pierogi po meksykańsku z mięsem Pierogi z kapustą Pierogi z twarożkiem na slodko

Kopytka Kluski śląskie Kluski śląskie w sosie grzybowym Kopytka marchewkowe Kopytka ze szpinakiem
Ziemniaki z wody Ziemniaki puree z marchewką Ziemniaki z wody z masełkiem koperkowym Ziemniaki puree z cebulą i boczkiem Ziemniaki z wody

Ziemniaki pieczone Ziemniaki pieczone z rozmarynem Ziemniaki pieczone z czosnkiem i majerankiem Ziemniaki pieczone Ziemniaki smażone z  warzywami

Frytki Frytki Frytki Frytki Frytki

Ryż po meksykansku Ryz z czarna fasola i marchewką Ryż tandoori Ryż żółty Ryż dziki 

Makaron grandine z warzywami Kuskus z granatem i czarną fasolą i nutką bazylii Kasza pęczak z zieloną fasolką i marchewką Kasza bulgur po turecku Kasza jęczmienna z grzybami i cebulą

Kasza bulgur z zieloną soczewiczą, marchewką i papryką Kasza bulgur z pomidorami suszonymi i pietruszką Soczewica z papryką Kasza kuskus z suszonymi pomidorami i pieczoną dynią Kasza gryczana z cebulą

Surówka z buraków czerwonych z cebulą Surówka z buraków po Koreańsku Surówka z buraka ze słonecznikiem Surówka z burakami, ciecierzycą i orzechami Surówka z buraków czerwonych z cebulą

Surówka z kapusty i kukurydzy z konserwową papryką Colesław z białej kapusty Pomidory z cebulką Surówka z białej kapusty z koperkiem Surówka z białej kapusty, pora, jabłka i marchewki

Surówka z marchewki i rodzynek z nutą pomarańczy Surówka z kapusty pekinskiej, papryki czerwonej i kukurydzy Surówka z marchewki po Koreańsku Surówka z marchewki i jabłka Surówka z marchewki z chrzanem i śmietaną

Surówka z kalafiora i brokuła Surówka z kapusty kiszonej Surówka z białej kapusty i czerwonej rzodkiewki Surówka domowa z kiszonej kapusty
Surówka indyjska ( biała kapusta, orzeszki ziemne, 

marchewka)

Surówka z ogórka kiszonego z cebulką Surówka z ogórka kiszonego z cebulką
Surówka z kapusty pekińskiej z jarmużem, zielonym ogórkiem i 

szczypiorkiem
Orientalna surówka z marchwi i ogórka z sezamem Surówka z ogórka kiszonego z cebulką

Surówka z pomidorów i ogórków i bazylii Surówka z brokuła i kalafiora z majonezem Surówka z fasoli zielonej, serem pleśniowym i orzechami Surówka z kapusty czerwonej z cebulą czerwoną Surówka z fasoli zielonej, serem pleśniowym i orzechami 

Surówka z kapusty kiszonej Surówka z czerwonej kapusty Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem, porem i rodzynkami Surówka z kolorowej kapusty ze słonecznikiem Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem 

Surówka z porem i rzodkiewką Surówka z pora, kapusty pekińskiej, groszku zielonego i jajka Surówka z selera i marchewki Surówka z porem  i kukurydzą Surówka z porem i rzodkiewką

Sałatka z gruszką, serem żoltym i orzechami włoskimi Sałata mix z kolorową papryką Orientalna sałatka z imbirem marynowanym i ogórkiem Tajska sałatka z mango Sałatka z łososiem

Sałatka z jarmużem Wiosenna sałatka z fetą Sałatka mix (kukurydza,papryka,pomidor,ogórek) Sałatka z brokuła, jajka, pomidorków koktajlowych i ogórka Sałatka cezar (jajko, grzanki)

Sałatka owocowa Sałatka owocowa Sałatka owocowa Sałatka owocowa Sałatka owocowa

Sałatki

Pierogi 
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 Monday 18-3-2019 Tuesday 19-3-2019 Wedenesday 20-3-2019 Thursday 21-3-2019 Friday 22-3-2019

Georgian soup Charczo Sour cucumber soup Thai Tom Kha Kai soup with chicken Spring soup with chicken fillet Broth with noodles

Pumpkin and carrot cream soup with orange Danish leek&cheese soup (veg)
Broccoli&peas cream soup with a touch of cinnamon 

(veg)
Pumpkin & coconut milk soup Tomato & sweet potato cream soup (veg)

Live Cooking Hot dog De luxe with onion rings
Liver with onions, oyster mushrooms in teriyaki 

sauce served with rice
Burger with pulled pork and French fries

Penne with chicken, broccoli, cherry tomatoes in a 

cheese sauce

Grilled trout with Thai salsa served with parsley 

puree

Chicken fillet in Caribbean with mango and peach Chicken strips Mexican pork enchilada Indian chicken with sauce Chicken in a lemon butter sauce with capers

Pork roast in basil sauce Pork ribs with bbq sauce Chicken breast in linseed Pork meatballs in tomato sauce Pork chop in cream and mushroom sauce with crispy 

Chicken shank baked with broccoli and salami Hawaiian chicken filet Hunter's pork stew Spicy chicken chop Chicken drumstick baked with spinach

French pork chop baked with cheese and stewed Glazed chicken sticks Chicken roulade with spinach and dried tomatoes Pork loin in cream and spinach sauce with garlic Pork loin rolls with broccoli and cheese in tomato 

Asian chicken with vegetables and sesame seeds Pork with green pepper in oyster sauce Pork with mun mushrooms Hot chicken with bamboo Curry with chicken, sweet potatoes, white beans 

Fit dish Chicken in tomato salsa with ginger
Steamed pork loin with dried tomato paste and 

olive oil
Chicken roulades with string beans and sesame seeds Grilled chicken breast with green basil paste Pork roll with vegetables and pesto sauce

Breaded hok fish with tomato and cheese Hoki roulade with vegetables on mushroom sauce Breaded hoki fish Breaded hake fish Baked mackerel in Thai hot sauce

Tilapia in curry batter Cod breaded in grated potatoes Tilapia in dough with dried tomatoes and herbs Tilapia with olive paste and lemon Fish baked with vegetables

Vegan Sweet potatoes stuffed with couscous groats Zucchini stuffed with herbal millet, tomatoes
Roasted pumpkin, sweet potatoes with Brussels 

sprouts and chilli (vegan)
Roasted peppers with millet and spinach (wegan) Courgette, mix peppers & beans lecho (vegan)

Vegetable cutlets (veg) Chickpea meatballs with kale (vegan) Spicy oatmeal breaded cheese Green gratin (veg) Mexican Enchilada with lentils and vegetables

Sweet potatoes stuffed with couscous groats Zucchini stuffed with herbal millet, tomatoes
Roasted pumpkin, sweet potatoes with Brussels 

sprouts and chilli (vegan)
Roasted peppers with millet and spinach (wegan) Courgette, mix peppers & beans lecho (vegan)

Rice in Vietnamese Oriental pasta with vegetables (veg) Chinese pasta (veg) Rice with pineapple and vegetables Thai noodles with oyster mushrooms

Oriental pumpkin and rice chops Sweet sour tofu with vegetables (vegan) Stewed aubergine Oriental chickpea Kung Pao (veg) Oriental pancakes with vegetables (veg)

Vegetable risotto with fresh herbs (vegan) Paella with vegetables (vegan) Pancakes with buckwheat and zucchini Broccoli cutlets coated in sesame seeds
Baked pumpkin with honey raisins and a hint of 

orange

Banana in batter Mini cupcakes with chocolate Pears cooked in wine Cottage cheese pancakes with blueberries and honey Breaded bagel

Spinach Spinach Spinach Spinach Spinach

Carrot with peas in a creamy curry sauce Glazed carrots
Carrots with peas and sweetcorn and a touch of 

turmeric
Mushrooms in soy sauce Mini carrot caramelized with thyme

Mushrooms in an aromatic sauce Fried cabbage with bacon Mushrooms in cream Fried cabbage Cooked beetroot (veg)

Mixed veggies with sunflower seeds and bread Broccoli with sunflower seeds Mixed vegetables with sunflower seeds Brussels sprouts with garlic and thyme Broccoli with sunflower seeds

Pierogies with white cheese&potato Pierogies with white cheese&potato Pierogies with white cheese&potato Pierogies with white cheese&potato Pierogies with white cheese&potato 

Pierogies stuffed with meat Dumplings with cream cheese Mexican dumplings with meat Pierogies stuffed with cabbage Dumplings with cream cheese

Dumplings Dumplings Silesian dumplings with mushroom sauce Potato dumplings Spinach dumplings

Boiled potatoes Potato puree with carrots Potatoes from water with dill butter Potato puree with onion and bacon Boiled potatoes

Roast potatoes Potatoes roasted with rosemary Roast potatoes with garlic and marjoram Roast potatoes Potatoes fried with vegetables

French fries French fries French fries French fries French fries

Mexican rice Rice with black beans and carrots Tandoroi  rice Yellow rice Wild rice

Grandine pasta with vegetables
Couscous with pomegranate and black beans and a 

touch of basil
Barley groats with green beans and carrot Bulgur grits in Turkish Barley groats with mushrooms and onions

Bulgur grits with green lentils, carrots and peppers Bulgur grits with dried tomatoes and parsley Lentils with peppers Couscous with dried tomatoes and roasted pumpkin Buckwheat with onion

Beetroot salad with onion Beet salad in Korean Beetroot salad with sunflower seeds red beetroot, chickpeas and nuts salad Beetroot salad with onion

Cabbage and corn salad with canned peppers White cabbage slaw with horseradish Tomatoes and onions White cabbage salad with dill White cabbage with leek,apple and carrot

Carrots and raisins salad with orange note Beijing cabbage salad, red peppers and corn A carrot salad in Korean Carrot & apple salad Carrot salad with horseradish and cream

Salad with cauliflower and broccoli Sauerkraut salad White cabbage salad and red radish Sauerkraut salad Indian salad (cabbage, peanuts, carrots)

Pickled cucumber & onion salad Pickled cucumber & onion salad Chienese cabbage with kale, cucumber and chive Carrot & cucumber oriental salad with sesame Pickled cucumber & onion salad

Salad with tomatoes, cucumbers and basil Broccoli and cauliflower salad with mayonnaise Salad with green beans, blue cheese and nuts Red cabbage salad with red onions Salad with green beans, blue cheese and nuts

Sauerkraut salad Red cabbage salad Red cabbage salad with apple, leek and raisins Mixed cabbage salad with sunflower seeds Red cabbage and apple salad 

Leek and radish salad Chinese cabbage, leek, peas and egg salad Celery and carrot salad Leek and corn salad Leek and radish salad

Salad with pear, cheese and walnuts Lettuce mix with colorful peppers Oriental salad with ginger and marinated cucumber Thai mango salad Salad with salmon

Salad with kale Spring salad with feta cheese Salad mix (corn, pepper, tomato, cucumber)
Salad with broccoli, eggs, cherry tomatoes and 

cucumber
Caesar salad (egg, croutons)

Fruit salad Fruit salad Fruit salad Fruit salad Fruit salad

Dumplings

Salad

Salad
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