
                                                            Zupy Mleczne na jedną porcję 250 ml 
 

1. Płatki Kukurydziane/ czekoladowe/miodowe,  25g, mleko 2% -250 ml 

 

2. Płatki Ryżowe na mleku    płatki Ryżowe -25g, mleko 2% -250 ml 

 

3. Płatki Owsiane na mleku   Płatki owsiane-25g, cukier 2g, mleko2%-250ml 

 

4. Zacierka na mleku              Zacierka 25g, cukier 2 g, mleko2%-250ml 

 

5,Jaglanka na mleku               Kasza Jaglana 25g, cukier 2g, mleko2% 250ml 

 

6. Ryż na mleku                      Ryż 25g, cukier 2g, mleko2% 250ml 

 

 

                                                            ZUPY  na jedną porcję 300 ml 
 

1. Rosół z makaronem- 
 kurczak 40g, marchew20g,pietruszka15g, seler10g, cebula10g, por10g, sól 2g, pieprz1g, woda 200ml, makaron 

jajeczny 60g 
 

2.Pomidorowa z makaronem lub ryzem 
 kurczak 40g, marchew20g,pietruszka15g, seler10g, cebula10g, por10g, sól 2g, pieprz1g, śmietana 12% 10g,woda 

150ml,  pulpa pomodorowa80g,  makaron jajeczny 60g/ryż 60g 
 

3. Zupa Kalafiorowa 
 wywar mięsny 40g, kalafior 50g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g,  sól 2g, pieprz1g, śmietana 12% 10g, 

woda 150ml, 
 

4,Zupa Brokułowa 
 wywar mięsny 40g, Brokuł 50g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, sól 2g, pieprz1g, woda 150ml, 
 

5,Zupa Barszcz czerwony 
 wywar mięsny 40g, Buraki 50g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, sól 2g, pieprz1g, woda 150ml, 
 

6. Zupa Botwina 
wywar mięsny 40g, Botwina 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, sól 2g, pieprz1g, woda 150ml, 
 

7. Zupa szczawiowa 
wywar mięsny  40g, szczaw 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, ½ jajka,sól 2g, pieprz1g, woda 150ml, 
 

8.Zupa szpinakowa 
 wywar mięsny 40g, szpinak mrożony siekany 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, ½ jajka,sól 2g, pieprz1g, 

woda 150ml 
 

9.Zupa ogórkowa 
wywar mięsny 40g, ogórek kiszony 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, ½ jajka,sól 2g, pieprz1g,śmietana 

12% 10g,  woda 150ml 
 

10.Zupa z fasolki szparagowej 
wywar mięsny  40g, fasola szparagowa 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, ½ jajka,sól 2g, pieprz1g, woda 

150ml 
 

11.Zupa wiosenna z młodej kapusty 
wywar mięsny 40g, młoda kapusta 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, ½ jajka,sól 2g, pieprz1g, woda 

150ml 
 



12.Zupa Kapuśniak 
wywar mięsny 40g, młoda kapusta 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, ½ jajka,sól 2g, pieprz1g, woda 

150ml 
 

13.Zupa z Czerwonej Soczewicy 
 wywar miesny40g, czerwona soczewica 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, ½ jajka,sól 2g, pieprz1g, woda 

150ml 
 

14. Zupa Kukurydziana 
wywar mięsny 40g, kukurydza z puszki80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g, ½ jajka,sól 2g, pieprz1g, woda 

150ml 
   

 

 

 

                                                                       Drugie Danie 300g 
 

 

1. Spaghetti Bolognese z warzywami duszonymi 
Mięso Mielone z Łopatki 100g, Makaron pełnoziarnisty 100g, czosnek 2,5g, Marchewka 100g, warzywa mrożone 60g, 

cebula 30g, olej rzepakowy10g, Koncentrat pomidorowy 10g, sól 2g, pieprz1g, 
 

2.Carbonara z szynką drobiową, 
szynka drobiowa 100g, Makaron pełnoziarnisty 100g, czosnek 2,5g, cebula 30g, olej rzepakowy10g, śmietana słodka 
12% 20g, woda 30g, mąka pszenna 5g,  sól 2g, pieprz1g, 

 

3.Gulasz z kaszą 
Mięso z szynki wieprzowej 100g, cebula20g, włoszczyzna mrożona50g, czosnek 2,5g, olej rzepakowy10g, Jogurt 
naturalny 12% 5g, woda 30g, mąka pszenna 5g,  sól 2g, pieprz1g, 

 

4.Ryba w cieście naleśnikowym  z ziemiankami 
Ryba mintaj 100g, cisto naleśnikowe- (woda 20ml, jajko, mąka pszenna 10g), olej rzepakowy 10g, ziemniaki gotowane 
150g, 

 

5.Kolorowe Kopytka  z sosem pieczarkowym, 
kopytka- gotowane ziemniaki 150g, jajko, mąka pszenna 50g, do zabarwienia kopytek sok z buraka, pietruszka zielona, 
kurkuma,  sos pieczarkowy- 30g pieczarki, 10 g cebuli, olej rzepakowy 10g, woda 30ml, śmietana słodka10ml, sól 2g, 
zielona pietruszka 5g, mąka pszenna 5g 
 

6. Pyzy z mięsem i okrasą ze szczypiorku i cebuli 
Ziemniaki gotowane 100g, ziemniaki surowe 50g, jajko, mąka pszenna 50g, mięso z łopatki mielone gotowane 50g, 
cebula 5g, sól 2g, olej rzepakowy 20ml, szczypior 10g, 

 

7.Zapiekanka Gołąbkowa z sosem pomidorowym, 
Biała kapusta 80g, mięso mielone z szynki wieprzowej 70g, ryż 40g, przyprawy 2g (sól, pieprz, majeranek, słodka 
papryka, 
 

8.Pieczeń Rzymska z sosem koperkowym, kasza jęczmienna, 
Mięso mielone wiepszowe 100g, jajko, przyprawy 2g (sól, pieprz, majeranek, słodka papryka, czosnek), wywar mięsny 
50ml, koperek 50g, sól 2g, śmietana słodka 12%- 10ml, mąka kukurydziana 5g, 
 

9.Paluszki Rybne z ziemniakami 
Mintaj Kostka 100g, płatki kukurydziane, bułka tarta, jajko, przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka papryka) 
olej rzepakowy 20ml, ziemniaki z wody 150g , sól 2g 
 

 

10. Knedle ze śliwką z masełkiem i bułką tartą 



Ziemniaki gotowane 150g, mąka ziemniaczana 50g, jajko, śliwka, masło 20g, bułka tarta 5g, 
 

11,Mielony z ziemniakami 
Mięso Mielone z łopatki 100g, cebula10g,czosnek 2g, bułka tarta, jajko, przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka papryka) 
olej rzepakowy 20ml, ziemniaki z wody 150g , sól 2g 
 

12Naleśniki z białym serem i polewą truskawkową 
Mąka pszenna 40g,jajko, mleko 2%-40ml, olej rzepakowy 5g, twaróg chudy 50g,cukier5g, truskawki 100g, jogurt 
naturalny 50g 

13. Pulpety rybne w sosie z ziemniakami 
Dorsz 100g, jajko, kasza manna 10g, przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka papryka), ziemniaki z wody 150g , sól 2g 
 

14.Zapiekanka  makaronowa z mięsem mielonym i warzywami pod beszamelem 
Mieso mielone  przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka papryka)100g, makaron pene 60g, cukinia 30g, marchew 30g, cebula 
10g, papryka 20g, mąka pszenna5 g, masło 10g, mleko2% 20ml, sól 1g 
 

15.Potrawka ze schabu  z  kaszą gryczaną 
Schab 100g, włoszczyzna mrożona50g, czosnek 2,5g, olej rzepakowy10g, Jogurt naturalny 12% 5g, woda 30g, mąka 
pszenna 5g,  sól 2g, pieprz1g, kasza gryczana 120g 
 

16.Garnek Rozmaitości 
ziemianki 150g, marchew20g, cukinia30g, pieczarka30g,mięso duszone 60g, cebula20g, pietruszka10g, seler10g, 
papryka30g, pomidory40g, sól 2g, pieprz1g, 

 

17.Ryba z pieca  z ryżem i warzywami, 
Mintaj przyprawy 2g (sól, pieprz, majeranek, słodka papryka,cytryna 2ml,  ryż 150g, duszone warzywa włoszczyzna 50g 
 

18.Pierogi Ruskie , śmietana 
100g maki, woda 20ml, masło 2g, ser biały chudy 100g, ziemniaki 100g, sól 2g, pieprz 1g, cebula 20g, śmietana 10ml 

 

19 Pieczone Podudzie z kurczaka, ryż z warzywami duszonymi 
podudzie z kurczkaka 120g, przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka papryka) 
olej rzepakowy 20ml, ryż 150g, duszone warzywa włoszczyzna 50g, sól 2g 
 

20 Ryż Zapiekany z jabłkami 
Ryż 150g, jabłka 100g, cynamon 2 g, cukier 2g, jogurt naturalny 50ml 
 

21. Kotlety rybne z ziemniakami, 
Mintaj100g, jajko, bułka tarta 10g, przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka papryka), olej rzepakowy 20g,  ziemniaki z wody 
150g , sól 2g 
 

22. Pulpety Mięsne z ziemniakami 
Mięso Mielone z łopatki 100g, cebula10g,czosnek 2g, płatki owsiane10g, jajko, przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka 
papryka),  ziemniaki z wody 150g , sól 2g 
 

 

  Surówki  na jedną porcję   
 

 

1.  Surówka z bukaków 
buraki 90g, cebula, 10g, przyprawy 2g(sól, cukier, cytryna) 

 

2.Fasolka szparagowa 
fasolka szparagowa 100g, sól 2g 

 



3.Kapusta kiszona 
Kapusta Kiszona 70g, jabłko 20g, marchew 10g, cebula 5g. Cukier 2g 

 

4. marchew z selerem i jabłkiem 
Marchew 40g, jabłko 40g, seler 20g, cukier i sól 2g 

 

5. Z kalarepy i ogórka 
Kalarepa 50g, ogórek 40g, natka pietuszki i koperek 10g, sól 1 g, jogurt naturalny 10ml 

 

6.Kapusta biała 
Kapusta 70g, jabłko 20g, marchew 10g, cebula 5g. Sól iCukier 2g 

 

6.Kapusta czerwona 
Kapusta 70g, jabłko 20g, marchew 10g, cebula 5g. Por 10g, sól i Cukier 2g 

 

 

 

 Podwieczorki na jedną porcję 120g   
 

1. Jogurt  owocowy 
Jogurt naturalny 60g, owoce kompotowe gotowane przecierane 50g 

2.Budyń z musem owocowym 
Budyń śmietankowy10g, mleko 60ml, 50mus owocowy 

3.Bułka z masłem i warzywami 
Bułka, masło 5g,pomidor 5g, ogórek,5g rzodkiewka 5g 

4. Rogaliki z owocami 
Mąka pszenna 10g, maka krupczatka 10g, masło 5g, jajko, śmietana 5ml, cukier 2 g, owoc 

5.Galaretka z owocami   
Galaretka woda 100ml, owoce 

6. Budyń czekoladowy 
Budyń czekoladowy10g, mleko 60ml, 

7. Ciasto z brzoskwinią 
Mąka pszenna 10g, maka krupczatka 10g, masło 5g, jajko, mleko 10ml, cukier 2 g, brzoskwinia połowka 

8.Kisiel  owocowy z jabłkiem tartym 
Kisiel, woda 100ml, jabłko 

9.Sałatka Owocowa 
owoce z puszki 70g, banan 30g, sok z owoców5ml, sok z cytryny 5ml 

10.Kanapki z jajkiem i warzywami   
chleb, masło 5g,pomidor 5g, ogórek,5g rzodkiewka 5g, jajko 

11.Sernik na zimno z galaretką i truskawkami na biszkoptach 
Biszkopty, ser biały chudy100ml, mleko 10ml, żelatyna 5g, Galaretka, woda,owoce 20g 

 

 

 

Kompot owocowy 
 

Woda 200 ml, cukier 2g, mrożonka kompotowa 30g, jabłka 10g, 


