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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 brokułowo-

pieczarkowy  
z prażonym słonecznikiem 

Peklówka w sosie 

chrzanowym, ziemniaki 
gotowane, buraczki 

Zupa kalafiorowa 

Filet po parysku, 
ziemniaki gotowane, 

surówka z marchwi 

Zupa kalafiorowa 

Spaghetti Aglio-Olio 

Polędwiczki z kurczaka 

na sosie jogurtowo – 
pomidorowym z kaszą 

kus-kus, surówką 

z kapusty 

Wt. Zupa ogórkowa 

Kurczak w sosie 

potrawkowym, ryż,  
marchew gotowana 

Bulion pomidorowy  

z lanymi kluskami 

Pieczeń rzymska, 
ziemniaki gotowane, 

surówka z białej kapusty 

Zupa ogórkowa 

Bukiet jarski pod 

beszamelem 

Paseczki marynowanej  

w korzennych 

przyprawach wołowiny  
z makaronem spaghetti 

aglo olio 

 

Śr. Parzycha z młodej kapusty 

Żołądki  drobiowe, kasza 

gryczana, buraczki 

Chłodnik litewski  

z jajkiem 

Kotlet Gniezno,  
ziemniaki  gotowane, 

surówka z selera 

Parzycha z młodej 

kapusty 

Racuchy z jabłkiem 
pieczonym 

 

Drobiowe eskalopki  

z musztardowym sosem  

z porem, z pieczonymi 
ziemniaczkami  

w mundurkach  

i surówką z marchewki 
 

Czw. Barszcz biały z jajkiem 

Zraziki wieprzowe  
z cebulką, ziemniaki 

gotowane, ogórek 

małosolny 

Bulion grzybowy  

z łazankami 
Kotlet de Volaille, 

ziemniaki gotowane, 

surówka z marchwi 

Barszcz biały z jajkiem 

Jajko sadzone, ziemniaki 
gotowane, mizeria 

Filet po sycylijsku  

z oliwkami i rukolą 
podany z białym ryżem 

Pt. 

 

 

 

Zupa ogórkowa 
Tilapia na warzywach, 

ziemniaki gotowane 

Barszcz zabielany  
z makaronem 

Rolada z drobiu z serem  

i szynką, ziemniaki 
gotowane, sałatka 

kolorowa 

Zupa ogórkowa 
Pierogi leniwe  

z jabłkami pieczonymi 

Razowe spaghetti  
z pomidorami oprószone 

ricottą i rukolą 

Sb. Zupa owocowa z 
makaronem 

Frykadele wieprzowe w 

sosie koperkowym, 
ziemniaki gotowane , 

buraczki 

Zupa jarzynowa 
Przekładaniec z drobiu, 

ziemniaki gotowane, 

surówka z białej kapusty 

Zupa owocowa z 
makaronem 

Świderki kolorowe w 

sosie serowym 

Potrawka z kurczaka  
z cukinią  z ryżem  

i  surówka z marchwi 

Nd. Botwinka 

Polędwiczki drobiowe w 
sosie pomidorowym, ryż, 

surówka z białej kapusty 

Rosół z makaronem 

Kotlet schabowy, 
ziemniaki gotowane, 

kapusta biała gotowana 

Botwinka 

Naleśnik z warzywami  
na sosie pomidorowym 

Penne ze szpinakiem 

 
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

