
OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE 
16-22.04.2018r. 

* zastrzegamy sobie prawa do wprowadzenia zmian w ofercie 
 
 

Zestaw I Zestaw II Zestaw III Dieta FIT  
500-600 kcal 

Pn. Chłodnik 
Gulasz węgierski, kasza, 
buraczki 
 

Krem pomidorowy 
 z ananasem 
Filet ze szparagą 
zapiekany serem, 
ziemniaki puree, surówka 
z młodej kapusty 
 

Chłodnik 
Racuchy z jabłkiem pieczonym 

Krem pomidorowy 
 z ananasem 
Penne razowe  
z warzywami i kawałkami 
kurczaka 

Wt. Zupa ogórkowa 
Rolada wieprzowa 
,ziemniaki gotowane, 
buraczki 
 

Flaczki z Ŝołądków 
drobiowych 
Filet po parysku, 
ziemniaki gotowane, 
surówka z marchewki 
 

Flaczki z Ŝołądków drobiowych 
Penne w sosie  śmietanowym 
ze szpinakiem 

Zupa ogórkowa 
Kurczak o smaku 
sezamowym z 
warzywami, 
serwowany z dzikim 
ryŜem 
 

Śr. Krem kalafiorowy  
z grzankami 
Schab gajowego, ziemniaki 
gotowane, kalafior 
 z masełkiem, 
 

Kapuśniak z kiszonej 
kapusty 
śołądki drobiowe, 
ziemniaki gotowane, 
surówka z białej, 
 
 

Krem kalafiorowy z grzankami 
Ruskie pierogi okraszone 
cebulką 

Kapuśniak z kiszonej 
kapusty 
Pulpety drobiowe curry 
 z puree ziemniaczano-
kalafiorowym i sałatką  
z fasoli 

Czw. Barszcz zabielany 
 z makaronem, 
Papryka faszerowana , 
ziemniaki gotowane, 
 

Zupa brokułowa 
Fileciki drobiowe w sosie 
pieczarkowym, ryŜ, 
sałatka kolorowa, 
 
 

Barszcz zabielany 
 z makaronem, 
Naleśniki z serem na sosie 
malinowym 

Zupa brokułowa 
Grillowane polędwiczki 
 z drobiu z puree 
ziemniaczano-
chrzanowym i surówką 
 z białej kapusty 

Pt. 
 
 
 

Botwinka 
Tilapia na sosie cytrynowo-
koperkowym, ryŜ, surówka 
 z kiszonej kapusty 
 
 

Bulion pomidorowy 
 z  kluseczkami 
bazyliowymi 
Roladka z drobiu z serem 
i szynką , ziemniaki 
gotowane, surówka 
 z selera 
 

Botwinka 
Naleśnik ze szpinakiem na 
sosie pomidorowym 

Bulion pomidorowy 
 z  kluseczkami 
bazyliowymi 
Paseczki duszonej 
wołowiny z warzywami  
 i białą gotowaną 
kapustą 

Sb. Zupa jarzynowa 
Zrazy wieprzowe z cebulką, 
ziemniaki gotowane, ogórek 
 

Pomidorowa 
 z makaronem 
Peklówka w sosie 
chrzanowym, ziemniaki 
gotowane, buraczki 
 

Zupa jarzynowa 
 
Penne w sosie pomidorowym 

Pomidorowa 
 z makaronem 
Kurczak w sosie słodko-
kwaśnym, serwowany 
 z gotowanymi 
warzywami, ryŜem 

Nd. Rosół z makaronem 
Pieczeń wieprzowa, 
ziemniaki gotowane, 
buraczki na ciepło 
 
 

Zupa kalafiorowa  
z pulpecikami 
drobiowymi 
Filet panierowany, 
ziemniaki gotowane, 
surówka z białej, 
 

Zupa kalafiorowa z pulpecikami 
drobiowymi 
Krokiety naleśnikowe z kapustą 
i grzybami na sosie 
pomidorowo-paprykowym 

Rosół z makaronem 
Sakiewka z indyka z 
pastą serowo-szpinakową 
serwowana z surówką  
z pekińskiej oraz ryŜem 

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 


