
OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE 
20-26.03.2017 

* zastrzegamy  sobie  prawa  do  wprowadzenia  zmian  w  ofercie 
 

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

Pn. Zupa jarzynowa 
Schab gajowego, ziemniaki 
gotowane, surówka z białej 

śurek z jajkiem 
Polędwiczki drobiowe  
z winogronami, ryŜ, 
marchewka gotowana 

Zupa jarzynowa 
Penne w sosie 
śmietanowym  
z brokułami i czosnkiem 

Marynowana w imbirze 
pierś z indyka  na sosie 
potrawkowym z ryŜem   

Wt. Zupa ogórkowa 
Filet z kurczaka z ananasem 
zapiekany serem, ziemniaki 
gotowane,  
 

Zupa kalafiorowa 
Pieczeń wieprzowa  
w sosie, kluski śląskie, 
buraczki 
 

Zupa ogórkowa 
Racuchy z jabłkiem 
pieczonym 
 

Paseczki kurczaka   
w potrawce, otoczone 
gotowanymi warzywami  
z razowym makaronem 
 

Śr. Zupa ziemniaczana 
Filet z kurczaka z fasolką 
owiniętą w bekonie, 
ziemniaki gotowane, 
surówka z selera 

Barszcz zabielany  
z makaronem 
RoŜek ze schabu  
z pieczarkami, ziemniaki 
gotowane, surówka  
z białej kapusty 
 

Zupa ogórkowa 
Makaron Aglio Olio 

Zapiekany filet  
z morszczuka  polany 
sosem koperkowo-
ogórkowym, podany  
z puree ziemniaczanym  
z pesto bazyliowym 

Czw. Bulion Pomidorowy  
z lanymi kluseczkami 
 
Roladka z kurczaka ze 
szpinakiem, ziemniaki 
gotowane, mix sałat 

Zupa grochowa 

Bitki z karkówki w sosie, 
ziemniaki gotowane, 
kapusta modra 

 

Bulion Pomidorowy  
z lanymi kluseczkami 
Kolorowe świderki  
z sosem serowym 

Pierś kurczaka  
w pomarańczach 
serwowana z kaszą 
kuskus i brokułami  
w pestkach dyni 
 

Pt 
 
 
 

Szpinakowa z jajkiem 
Filet z morszczuka na sosie 
śmietanowo koperkowym 
ziemniaki gotowane, 
surówka z kapusty kiszonej 

Zupa minnestrone 
Zawijaniec wieprzowy  
z warzywami podany  
z sosem, ziemniaki 
gotowane, buraczki 

Szpinakowa z jajkiem 
Kotlety jajeczne 
,ziemniaki gotowane, 
surówka z białej kapusty 
 

Makaron fusilli z sosem  
z ricotty i zielonych 
oliwek, surówka  
z tartych buraków 
 

Sb. Zupa brokułowa 
Filet po parysku, ziemniaki 
gotowane, surówka  
z marchwi 

Polewka z ziemniakami 
 i boczkiem 
Schab saute  
z pieczarkami  cebulką, 
ziemniaki gotowane 
,kapusta modra 

Zupa brokułowa 
Gołąbki wegetariańskie  
z kaszą gryczaną w sosie 
grzybowym 

Orientalna wołowina  
w sosie teriyaki z ryŜem 
paraboiled  i dzikim oraz 
surówką z białej kapusty, 
z dresingiem na słodko- 
kwaśno 

Nd. Rosół z kawałkami warzyw  
i kurczakiem 
Udka marynowane  
w miodzie , ziemniaki 
gotowane, groszek  
z marchewką 
 

Zupa gulaszowa 
Przekładaniec ze schabu 
z pomidorem, pieczarką  
zapiekany z serem, 
ziemniaki zapiekane,  
sałatka kolorowa 

Zupa gulaszowa 
Naleśniki z serem 

Sakiewki z indyka z pastą 
serowo- szpinakową, 
serwowana z sałatka 
kolorową i 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 

 


