
OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE 
11-17.09.2017 

* zastrzegamy sobie prawa do wprowadzenia zmian w ofercie 
 
 

 
Zestaw I Zestaw II Zestaw III Dieta FIT  

500-600 kcal 
Pn. Zupa fasolowa 

Zraziki wieprzowe, 
ziemniaki gotowane 
surówka z kapusty białej 
 

Krem brokułowo-
pieczarkowy 
Filet z kurczaka 
zapiekany z brokułem  
i pomidorem, ziemniaki 
gotowane   i surówką  
z marchwi 

Zupa fasolowa 
Lazagne ze szpinakiem 

Krem brokułowo-
pieczarkowy 
Filet z piersi kurczaka na 
sosie jogurtowo – 
pomidorowym z ryŜem, 
surówką z kapusty białej 

 
Wt. Parzycha 

Polędwiczki drobiowe  
w sosie koperkowym, 
ziemniaki gotowane 
marchew gotowana 
 
 

Krem pieczarkowy  
z grzankami 
Kotlet schabowy, 
ziemniaki gotowane, 
kapusta zasmaŜana 

Krem pieczarkowy  
z grzankami 
Pieczarki w cieście 
naleśnikowym z sosem 
jogurtowym 

Parzycha 
Paseczki marynowanej  
w korzennych 
przyprawach wołowiny  
z makaronem spaghetti 
aglo olio 

Śr. Krem brokułowy  
Kieszeń drobiowa 
nadziewana szpinakiem na 
sosie śmietanowym z ryŜem 
i surówką z marchewki 
 

Krem brokułowy 
Schab po wiejsku, 
ziemniaki puree, surówka 
z kapusty 

Zupa kalafiorowa  
z kurczakiem  
i Warzywa pod 
beszamelem 
 

Zupa kalafiorowa  
z kurczakiem 
i Spaghetti Aglio -Olio 

Czw. Krem selerowy z groszkiem 
ptysiowym 
Schab marynowany w piwie 
i czosnku, ziemniaki 
gotowane, surówka z białej 
kapusty 
 

Krem selerowy  
z groszkiem ptysiowym 
Bitki drobiowe w sosie 
pomidorowym, ryŜ, 
surówka z marchewki 
 

Krupnik 
Naleśnik ze szpinakiem 
na sosie pomidorowym 
 

Krupnik 
Filet po sycylijsku 
 z oliwkami i rukolą 
podany z białym ryŜem 

Pt. 
 
 
 

Bulion grzybowy  
z łazankami 
Tilapia na kolorowych 
warzywach, ryŜ  
 

Bulion grzybowy  
z łazankami 
Filet z kurczaka  
w serowej panierce, 
ziemniaki gotowane 
surówka z selera 

Krem pomidorowy  
z ananasem 
Jajka sadzone, ziemniaki 
gotowane , mizeria 
 

Krem pomidorowy  
z ananasem 
Razowe spaghetti  
z pomidorami oprószone 
ricottą i rukolą 
 

Sb. Krem z białych warzyw 
Sznycel drobiowy z jajkiem, 
ziemniaki gotowane, fasolka 
gotowana 
 
 

Krem z białych warzyw 
Gulasz wieprzowy 
podany z kaszą gryczaną 
i buraczkami 
 

Zupa grochowa 
Pierogi z owocami  
i sosem waniliowym 

Zupa grochowa 
Potrawka z kurczaka 
podana z cukinią, ryŜem  
i surówką z kapusty 
białej 

Nd. Rosół z makaronem 
Filet w płatkach, ziemniaki 
gotowane, surówka  
z marchewki  
 

Rosół z makaronem 
Pieczeń  wieprzowa  
w sosie własnym, 
ziemniaki gotowane, 
buraczki 

Kapuśniak 
Makaron świderki  
w sosie śmietanowym  
z pieczarkami i zielonym 
groszkiem 

Kapuśniak 
 
Penne w sosie 
pomidorowym 

 
Istnieje równieŜ moŜliwość zamówienia całodziennego zestawu dietetycznego. 

Sprawdzaj codziennie aktualne menu na naszym FACEBOOKU! 
www.facebook.com/HotelAdalbertus 

 
W trosce o jak najlepszą obsługę oraz zaspokojenie Państwa oczekiwań kulinarnych 

 prosimy o rzetelne opinie i uwagi dotyczące naszych potraw oraz obsługi  
– tel. 61 426 46 91 wew. 105 lub 602 366 001 / marketing@pietrak.pl 


