
OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE 

03.12.2018 – 08.12.2018 roku 
 

 Zestaw I Zestaw II Zestaw III Obiad dietetyczny FIT  

ok. 500 kcal* 

Po. Zupa pieczarkowa  

z makaronem 
Roladka z drobiu  

z suszonymi pomidorami, 

ziemniaki gotowane, 
gotowane warzywa 

Krem z warzyw z grzankami 

Zawijaniec wieprzowy 
 w sosie, kasza jęczmienna, 

surówka z białej kapusty 

Zupa pieczarkowa  

z makaronem 
Racuchy drożdżowe 

 z jabłkiem prażonym 

Grillowany filet z kurczaka 

z dipem jogurtowym 
podany z białym ryżem 

 i surówką z kiszonej 

kapusty 

Wt. Zupa cebulowa  

z grzankami 

Pieczeń wieprzowa 
 w sosie grzybowym, 

kopytka, modra kapusta z 

jabłkiem i rodzynkami 

Zupa pomidorowa  

z makaronem 

Kurczak w sosie curry, ryż 
biały, surówka z marchwi 

Zupa cebulowa  

z grzankami 

Naleśniki z warzywami 
 i sosem paprykowym 

Pulpety drobiowo - 

wieprzowe podane  

z ziemniakami gotowanymi 
i surówką z kapusty modrej 

Śr. Zupa jarzynowa 

Filet z kurczaka 

 w płatkach 
kukurydzianych, ziemniaki 

puree, groszek  

z marchewką 

Barszcz zabielany  

z makaronem 

Żeberka peklowane, 
ziemniaki gotowane, 

kapusta zasmażana  

z grzybami 

Zupa jarzynowa 

Pierogi z kapustą 

 i grzybami okraszone 
cebulką 

Spaghetti podane z sosem 

pomidorowym  

z pieczarkami 

Czw. Bulion grzybowy 
Gulasz z żołądków 

drobiowych, kasza 
gryczana, buraczki 

Żur na staropolskim 
zakwasie 

Schab z pieczarkami 
zapiekany z serem, 

ziemniaki puree, surówka  

z marchwi 

Bulion grzybowy 
Penne z sosem serowym  

i brokułami 

Bulion grzybowy. Ryż biały 
zapiekany z jabłkiem  

i cynamonem 

Pt. Krem marchewkowy 

Chrupiący filet  
z karmazyna, ziemniaki 

gotowane, surówka  

z kapusty pekińskiej 

Krupnik 

Pulpety drobiowe w sosie 
chrzanowym, ziemniaki 

puree, surówka z kapusty 

pekińskiej 

Krem marchewkowy 

Kotlety jajeczne, ziemniaki 
gotowane, gotowana 

marchewka 

Krem marchewkowy 

 z brązowym ryżem 

Sb. Krem kalafiorowy 

Gotowane udko  

z kurczaka, ryż brązowy, 
gotowana marchewka 

Barszcz ukraiński 

Roladka ze schabu  

ze szpinakiem, ziemniaki 
zapiekane, surówka z białej 

kapusty 

Krem kalafiorowy 

Szare kluski okraszone 

cebulką, kapusta  
z grzybami 

Barszcz ukraiński 

 z gotowanym udkiem 

 z kurczaka 

Nd. 
Bufety obiadowe 

 

 

 

*Jadłospis na obiady dietetyczne przygotowała mgr inż. Magdalena Walkowiak 

Można również zamawiać całodzienny zestaw dietetyczny. 
Sprawdzaj codziennie nasze propozycje na naszym fanpage. 

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 

 
 

 


