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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 pomidorowy 

 z ananasem 
Zraziki wieprzowe  
z pieczarkami, ziemniaki, 
buraczki 

Jarzynowa 
Panierowany filet  
z kurczaka, ziemniaki, 
surówką z selera 
 

Krem pomidorowy  
z ananasem 
Pierogi  z serem 
 

Polędwiczki drobiowe  
w sezamie z ryŜem  
i surówką z marchewki 
 

Wt. Zupa ogórkowa 
Polędwiczki drobiowe  
w sosie koperkowym, ryŜ, 
marchew gotowana 
 

Krem pieczarkowy  
z grzankami 
Schab gajowego, 
ziemniaki, surówka  
z białej kapusty 

Zupa ogórkowa 
Pierogi z owocami 
 

Filet po sycylijsku, ryŜ 
 

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

Zupa kalafiorowa  
z kurczakiem  
i pomidorami 
Schab po wiejsku, 
ziemniaki, surówka 
 z kapusty 
 

Krem brokułowy  
z groszkiem ptysiowym 
Warzywa pod 
beszamelem 
 

Polędwiczki drobiowe  
w sosie pomidorowym, 
ryŜ sałatka kolorowa 
 

Czw. Krem serowy z grzankami 
Schab marynowany  
w piwie i czosnku, 
ziemniaki gotowane, 
surówka z białej kapusty 
 

Krem serowy  
z grzankami 
Bitki drobiowe w sosie 
pomidorowym, ryŜ, 
surówka z marchewki 

Kapuśniak z kiszonej 
kapusty 
Naleśnik ze szpinakiem 
na sosie pomidorowym 
 

Pieczona pierś z indyka 
w pergaminie z sosem 
kurkowym  
i rozmarynem podana  
z ryŜem 
i surówką z kapusty 
 

Pt. 
 
 
 

Chłodnik 
Tilapia z sosem tatarskim, 
ziemniaki, surówka  
z kiszonej kapusty 
 

Zupa szczawiowa 
Filet z kurczaka  
w serowej panierce, 
ziemniaki gotowane 
surówka z selera 

Chłodnik 
Lazagne ze szpinakiem  
i sosem pomidorowym 
 

Kotlety warzywne na 
sosie paprykowym 
podane z ryŜem 
 

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

Parzycha 
Gulasz wieprzowy 
podany z kaszą 
gryczaną i buraczkami 
 

Krem z białych warzyw 
Pieczarki w cieście 
naleśnikowym 
 

Gołąbki w kapuście  
z sosem pomidorowo – 
bazyliowym 
 

Nd. Rosół z makaronem 
Udka z kurczaka, 
ziemniaki gotowane, 
Marchew gotowana 
 
 

Zupa meksykańska 
Schab pieczony w sosie, 
ziemniaki, surówka  
z białej kapusty 
 

Zupa meksykańska 
Makaron świderki  
w sosie śmietanowym  
z pieczarkami  
i zielonym groszkiem 
 

Pełnoziarniste spaghetti  
z sosem pomidorowym 
ze świeŜą bazylią 
 

 
 

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 


