
OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE 
18-24.09.2017 

* zastrzegamy sobie prawa do wprowadzenia zmian w ofercie 
 

 
Zestaw I Zestaw II Zestaw III 

Dieta FIT  

500-600 kcal 

Pn. Parzycha 

Polędwiczki drobiowe  

w sosie pieczarkowym, 

ryż, surówka 

z marchewki  

 

Polewka 

Schab gajowego, 

ziemniaki gotowane, 

surówka z białej 

kapusty 

Parzycha 

Spaghetti Aglio-Olio 

Marynowana  

w imbirze pierś  

z indyka na sosie 

potrawkowym z ryżem  

 

Wt. Barszcz biały 

Filet z kurczaka  

w panierce serowej  

ziemniaki, sałatka 

kolorowa 

 

Zupa pomidorowa  

z ryżem 

Żeberka w kapuście, 

ziemniaki gotowane 

Barszcz biały 

Naleśniki  

z warzywami na sosie 

pomidorowym 

Polędwiczki w sosie 

potrawkowym, ryż, 

warzywa gotowane  

 

Śr. Krem kalafiorowy 

Filet na szpinaku, ryż 

Kapuśniak  

z kapusty kiszonej 

Kotlet szwajcarski, 

ziemniaki zapiekane, 

surówka z selera 

Krem kalafiorowy 

Penne z sosem 

pomidorowym 

Filet po sycylijsku, ryż  

Czw. Krem selerowy 

Kurczak w potrawce, ryż 

marchew gotowana 

Zupa grochowa 

Peklówka w sosie 

chrzanowym, 

ziemniaki, buraczki 

Krem selerowy 

Naleśniki z serem 

Polędwiczki w sosie 

paprykowym, ryż  

Pt. 

 

 

 

Szczawiowa z jajkiem 

Paseczki kurczaka w 

sosie curry, ryż, 

marchewka z groszkiem 

Zupa minnestrone 

Morszczuk w sosie 

koperkowym, 

ziemniaki gotowane 

surówka z kapusty 

kiszonej 

Szczawiowa z jajkiem 

Jajka w sosie 

musztardowym, 

ziemniaki gotowane, 

surówka z marchewki 

Makaron fusilli 

z sosem z ricotty  

i zielonych oliwek  

Sb. Krem z zielonego 

groszku 

Kotlet de Volaille  

z kurczaka faszerowany 

pieczarkami, ziemniaki 

puree, surówka z selera 

 

 

Zupa ziemniaczana 

Schab pieczony  

z pestkami dyni, kasza 

gryczana, surówka  

z marchewki 

Krem z zielonego 

groszku 

Makaron świderki  

ze szpinakiem 

Orientalna wołowina 

w sosie teriyaki  

z ryżem oraz surówką  

z białej kapusty, 

z dresingiem na 

słodko- kwaśno 

Nd. Barszcz ukraiński 

Filet w płatkach 

kukurydzianych, 

ziemniaki, surówka  

z białej kapusty 

Rosół po nelsońsku 

Schab z szynką w sosie 

grzybowym, ziemniaki, 

buraczki 

Barszcz ukraiński 

Spaghetti ze 

szpinakiem  

i pikantnym sosem 

pomidorowym 

Sakiewki z indyka 

 z pastą serowo-

szpinakową 

serwowana z sałatką 

korową i ryżem 
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

