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Lunch menu Kwiecień / Maj 2021 
13:00 – 17:30  

Zupa + Danie główne + Woda mineralna 
 

26.04.21 – 30.04.21 
 

Poniedziałek 
Rosół z makaronem ryżowym i mięsem z kury 

Ravioli z ricottą, szpinakiem, pieczony batat, Parmezan 
 

Wtorek 
Krem z groszku z pesto 

Sałata nadziewana kurczakiem z warzywami, grzanki, dressing serowy 
 

Środa 
Zupa warzywna z soczewicą 

Tagiatelle z indykiem i warzywami 
 

Czwartek 
Meksykańska zupa bisque z krewetkami 

Czosnkowo-szczypiorkowy ryż z grzybami 
 

Piątek 
Żurek bezmięsny 

Kotleciki z dorsza, młode ziemniaki, sos pieczarkowy, sałatka z buraków
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03.05.21 – 07.05.21 
 

Poniedziałek 
Święto 

 
Wtorek 

Zupa z dyni 
Lasagne bolognese 

 
Środa 

Bulion z makaronem sobą, chilli i warzywami 
Pieczony ziemniak z fetą, jarmużem, bekonem, por, mieszane sałaty 

 
Czwartek 

Pikantna zupa z chorizo i fasolą 
Miska buddy z ciecierzycą, pomidorowym hummusem i kurczakiem 

 
Piątek 

Kapuśniak 
Kotleciki z soczewicy i warzyw, sos grzybowy, salsa pomidorowa, sałatka z 

czerwonej kapusty 
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10.05.21 – 14.05.21 
 

Poniedziałek 
Pomidorowa botwinkowa z soczewicą 
Sałatka nicejska z tuńczykiem i jajkiem 

 
Wtorek 

Zupa cytrynowa z ryżem 
Szaszłyk z indyka i warzyw, pieczone ziemniaki, sos tysiąca wysp, sałatka  

z selera 
 

Środa 
Krem z marchwi i pomarańczy z imbirem i mleczkiem kokosowym 

Sandwich z wołowiną, chrupiącym bekonem, warywami i dipem majonezowym 
 

Czwartek 
Zupa z kurczaka, pora i selera z chipsami z jarmużu 

Spaghetti z sosem pomidorowym, bazylią i Parmezanem 
 

Piątek 
Barszcz czysty z chałką 

Fish & Chips, sałatka z czerowonej kapusty 
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17.05.21 – 21.05.21 
 

Poniedziałek 
Soljanka wegetariańska 

Żeberka w sosie BBQ, młode ziemniaki z koperkiem, sałatka z pora 
 

Wtorek 
Zupa soczewicowa z pomidorami 

Chicken burger, młoda kapusta, kiszony ogórek, czerwona cebula, sos 
czosnkowy 

 
Środa 

Zupa musztardowa 
Indyk w maślanym sosie z ryżem, kolendrą, brokuł 

 
Czwartek 

Marokańska harria 
Zielona sałatka z fetą i ziołowym dressingiem 

 
Piątek 

Krupnik jęczmienny 
Farfalle w kremowym sosie z łososiem 

 


