
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

19.04.2019 - PIĄTEK 

 
OBIADOKOLACJA 

17.00-19.30 

 

Zupa z boczniaka 

Krem z buraka z grzankami 
Skrzydła BBQ 

Pieczony filet z ryby w czerwonej salsie 

Puree 

 
Zimna płyta: 

śledzie -3 rodzaje (śmietana z groszkiem, papryka-pomidor, cebula), 

rolady biszkoptowe: z wędzonym łososiem i z warzywami, 

bufet sałatkowy: lodowa, rukola, roszponka, sałata masłowa, rzodkiew, papryka, 

pomidor, ogórek, ogórek konserwowy, suszony pomidor, mix oliwek, feta 
marynowana, kapary owoce, cebula biała, cebula czerwona, szpinak, seler naciowy, 

bakalie prażone, sos winegret, 

sery żółte, 

ser twarogowy z brzoskwinią, 

wędliny, 
dodatki 

 

Ciasto, kawa, herbata, sok, woda 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

20.04.2019 - SOBOTA 

 



ŚNIADANIE 

8.000-10.00 
 

Warzywa grillowane (cukinia, bakłażan, papryka pieczarki) 

Jajecznica, parówki 

 

Zimna płyta: 
jaja faszerowane musem: szynka, papryka, brokuły, 

tortille, 

bufet sałatkowy: lodowa, rukola, roszponka, sałata masłowa, rzodkiew, papryka, 

pomidor, ogórek, ogórek kiszony, kapary owoce, cebula biała, cebula czerwona, seler 

naciowy, mix oliwek, gotowane brokuły, sos winegret, 
wędliny,  

sery  żółte, 

twaróg słodki i buncoki strzałkowskie, 

sałatka makaronowa włoska, 

sałatka pieczarkowo – jajeczna z majonezem, 
dodatki 

 

Owoce, kawa, herbata, sok, woda 

 
 

 

 

 OBIADOKOLACJA  

17.00-19.30 
 

Rosół 

Kapuśniak na żeberku 

 Schab parowany w sosie maślanym 

 Udka 
Penne w sosie pomidorowym 

Ziemniaki z koperkiem 

Ryż z warzywami 

Mix warzyw z masłem 

 
Zimna płyta: 

bufet sałatkowy: lodowa, rukola, roszponka, sałata masłowa, rzodkiew, papryka, 

pomidor, ogórek świeży, cebula czerwona, oliwki, feta, sos czosnkowy, 

sery żółte,  

ser wędzony, 
pasztet z fasoli z grzybami, 

wędliny, 

dodatki 

 

Ciasto, kawa, herbata, sok, woda 
 

 

 

 

 



21.04.2019 - NIEDZIELA 

 
ŚNIADANIE 

8.00-11.00 

 

Żur z białą kiełbasą i jajem 

Kiełbasa zwykła z cebulką 
Jajecznica 

 

Zimna płyta: 

tymbaliki: wieprzowe, drobiowe, warzywne, 

pasztety, 
trio śledziowe, 

pieczyste: kark, schab, boczek, 

deska wiejska, 

jaja z majonezem, 

tortille, 
ślimaczki z ciasta francuskiego, 

sery  żółte, 

sałatka jarzynowa, 

sałatka bawarska, 
pikle, ćwikła, chrzan, 

pomidor, ogórek, papryka, 

 

Ciasto, owoce, kawa, herbata, sok, woda 

 
OBIADOKOLACJA 

17.00-19.30 

 

Rosół 

Flaki 
Bitki wołowe w sosie własnym 

Filet grillowany zapiekany z mozzarella i pomidorem 

Kluski śląskie 

Kasza jaglana z warzywami 

 Buraki zasmażane 
Surówka z ogórka kiszonego 

 

Zimna płyta: 

bufet sałatkowy: lodowa, rukola, roszponka, sałata masłowa, rzodkiew, papryka, 

pomidor, ogórek, kapary owoce, cebula biała, cebula czerwona, oliwki, feta ,kiełki, 
sery żółte i pleśniowe, 

wędliny, 

sałatka śledziowa, 

sałatka z selera konserwowego z szynką i ananasem, 

dodatki 
 

Ciasto, kawa, herbata, sok, woda 

 

OGNISKO - 19.30 



 

22.04 .2019 - PONIEDZIAŁEK 

ŚNIADANIE 

8.00-11.00 

 

Frankfurterki 

Jajecznica 
Kiełbasa biała smażona z papryką 

 

Zimna płyta: 

wędliny, 

sery żółte, pleśniowe, lazurowe, 
ser biały ze szczypiorkiem, 

łosoś z musem chrzanowym, 

schab po warszawsku, 

sałatka  caprese, 

bufet sałatkowy: lodowa, rukola, roszponka, sałata masłowa, rzodkiew, papryka, 
pomidor, ogórek, kapary owoce, cebula biała, cebula czerwona, oliwki, feta, 

dodatki 

 

Owoce, kawa, herbata, sok, woda 


