
 Poniedziałek 13-07-2020 Wtorek 14-07-2020 Środa 15-07-2020 Czwartek 16-07-2020 Piątek 17-07-2020

Mięsna Żurek Wiejski Zupa letnia cytrynowo kurczakowa Kartoflanka z boczkiem Krupnik Kapuśniak z młodej kapusty 

Wegetariańska Zupa kurkowa Minestrone Pieczarkowa z makaronem Zupa krem z cukini Flaczki z boczniaków 

Chrupiące podudzie z marynacie majonezowo-ketchupowej Pulpety w sosie pomidorowym z bazylią Schabowy panierowany Filet drobiowy panierowany z sezamem Filet drobiowy gotowany a’la bruschetta (kiełki, pomidor, czosnek)

Wieprzowina duszona z cebulą w sosie pomidorowym Filet drobiowy panierowany z sezamem Burrito Tex-Mex (wieprzowina, ryż, warzywa) Gulasz a'la strogonow Makaron carbonara

Kotlet mielony Fasolka po bretońsku Wieprzowina duszona z pieczarkami Gołąbki z mięsem w sosie pomidorowym Filet z kurczaka panierowany z płatkami kukurydzianymi

Filet z kurczaka panierowany ze słonecznikiem Tarta na cieście francuskim z mięsem i warzywami Udko z kurczaka w sosie BBQ Świeżonka wieprzowa z cebulą Żeberka pieczone w sosie własnym

Mix mięs grilowanych Pikantna wieprzowina imbirowa Mix mięs grilowanych Kurczak w sosie słodko kwaśnym Mix mięs grilowanych 

Dorsz ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i serem mozzarella Ryba zapiekana w porach Duet łososia z morszczukiem zapiekane pod szpinakiem Tilapia w panko Fingersy rybne z sezamem

Tilapia panierowana z pestkami dyni Mintaj w chrupiącej panierce Pulpety rybne w sosie koperkowym Dorsz z gremolatą zapieczony serem Tilapia a`la caprese

Sajgonki z warzywami Makaron orientalny z warzywami 
Potrawka z dyni, tofu, kolorowej papryki, ciecierzycy i mleka 

kokosowego 
Słodko kwaśne tofu z warzywami 

Gryczane kotleciki z warzywami Faszerowana cukinia komosą ryżową i warzywami Gołąbki jarskie Placki z cukini Batat faszerowany warzywami 

Szpinak Szpinak Szpinak Szpinak Szpinak

Buraczki na ciepło Marchew z groszkiem Mini marchewka karmelizowana z tymiankiem Bób gotowany Marchewka z groszkiem i dynią 

Pieczarki w śmietanie Kapusta młoda zasmażana Pieczarki w sosie sojowym Kapusta młoda zasmażana Buraczki na ciepło 

Brokuł i kalafior z słonecznikiem Bukiet warzyw Brokuły ze słonecznikiem Brukselka Brokuły ze słonecznikiem

Fasolka szparagowa mix Fasolka szparagowa mix Fasolka żółta z bułka tartą Fasolka szparagowa mix Fasolka szparagowa mix

Marchewka mini z sezamem Brukselka Kalafior z czosnkiem, natką pietruszki i bułką tartą Mieszanka warzyw na parze Marchewka mini z sezamem

Pierogi ruskie Pierogi ruskie Pierogi ruskie Pierogi ruskie Pierogi ruskie

Pierogi z mięsem Pierogi z serem typu feta i dynią Pierogi z serem i miętą Pierogi zbójnickie zasmażane Pierogi z kapustą

Kopytka Kopytka Kluski ziemniaczano-dyniowe Kopytka ze szpinakiem Kluski śląskie

Ziemniaki z wody Ziemniaki puree z cebulą i boczkiem Ziemniaki pieczone z czosnkiem i majerankiem Ziemniaki puree Ziemniaki z wody

Frytki Frytki Frytki Frytki Frytki

Ryż żółty z warzywami Ryż z pesto pietruszkowym Ryż dziki Ryż z warzywami Ryż

Kasza gryczana Kasza jęczmienna Kasza gryczana z cebulą Kasza bulgur po turecku Kasa pęczak z groszkiem zielonym

Kasza kuskus z warzywami Kasza bulgur po turecku Soczewica z papryką Kasza kuskus z warzywami Soczewica zielona z pomidorami i cebulą 

Pomidory w śmietanie Surówka z buraka ze słonecznikiem Ogórki małosolne Mizeria ze śmietaną Ogórki małosolne 

Surówka z młodej kapusty z rzodkiewką Colesław z białej kapusty z chrzanem Surówka z młodej kapusty, marchewki,koperku i jabłka Surówka z białej kapusty z kukurydzą i koperkiem w majonezie Surówka z młodej kapusty z marchewką i cukinią

Ogórki małosolne Surówka z marchewki i jabłka Surówka z marchewki z brzoskwinią i jabłkiem Letnia sałatka z malinami i serem typu feta Pomidory z cebulką

Surówka z kapusty pekińskiej z kiełkami Mizeria ze śmietaną
Surówka z kapusty pekińskiej z jarmużem, zielonym ogórkiem i 

szczypiorkiem
Surówka domowa z kiszonej kapusty Surówka z kapusty pekińskiej z rukolą

Surówka z kiszonych ogórków Sałata ze śmietaną Sałatka grecka Surówka z kiszonego ogórka, papryki i czerwonej cebuli Sałatka z serem typu feta 
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