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* zastrzegamy sobie prawa do wprowadzenia zmian w ofercie 

 
 

 
Zestaw I Zestaw II Zestaw III 

Dieta FIT  

500-600 kcal 

Pn. Krem brokułowy z 
groszkiem 

Cordon blue, ziemniaki 

gotowane, surówka z białej 
kapusty 

 

Krem brokułowy z 
groszkiem 

Schab w sosie 

grzybowym, ziemniaki 
gotowane, surówka z 

marchewki 

Krupnik 
Penne z brokułami  w 

sosie śmietanowym 

Krupnik 
Filet z piersi kurczaka na 

sosie jogurtowo – 

pomidorowym z kaszą 
kus-kus, surówką z 

kapusty pekińskiej i 
koperkowym dresingiem 

Wt. Pikantny bulion 

pomidorowy z lanymi  

kluseczkami 
Polędwiczki w sosie 

śmietanowym z 

winogronami, ryż gotowany, 
marchew gotowana 

Zupa selerowa 

Rożek ze schabu z 

pieczarkami, ziemniaki 
gotowane, sałatka 

kolorowa z sosem 

winegret 

Pikantny bulion 

pomidorowy z lanymi  

kluseczkami 
Warzywa w cieście 

naleśnikowym z sosem 

jogurtowo - 
szczypiorkowym 

Zupa selerowa 

Paseczki marynowanej w 

korzennych przyprawach 
wołowiny z makaronem 

spaghetti aglo olio 

Śr. Zupa ogórkowa 

Schab gajowego, ziemniaki 
gotowane, surówka z białej 

kapusty 

Zupa ogórkowa 

Filet z drobiu zapiekany z 
ananasem, ziemniaki 

gotowane, surówka z 

marchwi 

Krem z białych warzyw 

Jajka sadzone , ziemniaki 
gotowane, mizeria 

Krem z białych warzyw 

Drobiowe eskalopki z 
musztardowym sosem z 

porem, z pieczonymi 

ziemniaczkami w 
mundurkach i surówką z 

marchewki 

Czw. Barszcz biały z jajkiem 

Filet z drobiu podany na 
warzywach julienne, 

ziemniaki gotowane, 

surówka z selera 

Krem z zielonego groszku 

Karkówka marynowana  
z grilla  z cebulką, 

ziemniaki zapiekane, 

ogórek kiszony 

Barszcz biały z jajkiem 

Naleśniki z serem 

Krem z zielonego groszku 

Filet po sycylijsku z 
oliwkami i rukolą podany 

z białym ryżem 

Pt. 

 

 

 

Szczawiowa z jajkiem 

Tilapia w sosie 

koperkowym, ziemniaki 
gotowane, surówka z 

kiszonej kapusty 

Szczawiowa z jajkiem 

Filet z kurczaka w sosie 

curry, ryż, marchewka 
gotowana 

 

Zupa pieczarkowa 

Kotlety warzywne na 

sosie pomidorowo- 
paprykowym, ziemniaki 

puree 

Zupa pieczarkowa 

Razowe spaghetti z 

pomidorami oprószone 
ricottą i rukolą 

Sb. Zupa Straciatella 

Filet z kurczaka w płatkach 
kukurydzianych, ziemniaki 

zapiekane, surówka z 

marchewki 

Zupa grochowa 

Bitki ze schabu w sosie 
słodko-kwaśnym, 

ziemniaki gotowane, 

kapusta gotowana 

Zupa grochowa 

Naleśnik z warzywami 
podany z sosem 

paprykowym 

Zupa Straciatella 

Potrawka z kurczaka 
podana z cukinią, 

ciemnym ryżem i surówką 

z czarnej rzodkwi z 
jabłkami 

Nd. Rosół z lanymi kluskami 

Roladka z drobiu 

faszerowana szpinakiem 
podana na sosie 

śmietanowym, ryż, surówka 

z marchewki 

Rosół z lanymi kluskami 

Medaliony wieprzowe w 

sosie pieczarkowym, 
ziemniaki gotowane , 

surówka z białej kapusty 

Kapuśniak z kiszonej 

kapusty 

Penne alla Arabiatta 

Kapuśniak z kiszonej 

kapusty 

Pulpeciki rybne z 
ziołowym sosem na 

jogurcie podane z purée z 

selera i surówką z tartej 
marchewki 

Istnieje również możliwość 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 

http://www.facebook.com/HotelAdalbertus

