
OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE 

11-16.02.2019 roku 
 

 Zestaw I Zestaw II Zestaw III Obiad dietetyczny FIT  

ok. 500 kcal* 

Po. Rosół po nelsońsku 

Kotlet de Volaille, 
ziemniaki gotowane, 

warzywa gotowane 

 

Czernina z makaronem  

Wieprzowina w ciemnym 
sosie , kluski śląskie, 

buraczki zasmażane 

 

Rosół po nelsońsku 

Lasagne ze szpinakiem  
na sosie królewskim  

 

Musztardowy burger 

 z kotletem z mięsa z indyka 
 

Wt. Bulion z jajkiem  

i parmezanem 
Filet z kurczaka 

 w płatkach 

kukurydzianych, ziemniaki 

gotowane, groszek  

z marchewką 

 

Flaczki wołowe z pieczywem 

Gyros wieprzowy z sosem 
czosnkowym, ziemniaki 

pieczone, surówka z białej 

kapusty 

 

Bulion z jajkiem 

 i parmezanem 
Makaron Contadina- 

penne z brokułem i serem 

pleśniowym  

 

Pomidorowy dorsz 

 z warzywami pieczony 
 w pergaminie, ryż brązowy 

 

Śr. Zupa cebulowa  
z grzankami i tartym 

serem  

Kieszeń drobiowa 
 z warzywami w sosie 

pomidorowym, ziemniaki 

puree,  
surówka z kapusty 

pekińskiej 

 
 

Krem z zielonych warzyw 
Bitki ze schabu w sosie 

pieprzowym, ziemniaki 

gotowane, buraczki 
 

Krem z zielonych warzyw 
Pierogi ruskie okraszone  

cebulą  

 

Pieczarkowy gulasz z kaszą 
gryczaną, surówka 

 z marchwi i jabłka 

 

Czw. Bulion pomidorowy 

 z kluseczkami 
Kurczak po tajsku, ryż 

biały, surówka z białej 

kapusty  
 

Zupa ogórkowa 

Żeberka marynowane  
w miodzie, ziemniaki 

pieczone, kapusta 

 z grzybami 
 

Bulion pomidorowy 

 z kluseczkami 
Naleśniki z serem i sosem 

owocowym  

 

Zupa ogórkowa, kurczak 

pieczony nadziewany 
suszonymi pomidorami 

 i szpinakiem,  

kasza gryczana 
 

 

Pt. Zupa pieczarkowa 
Miruna z rumianymi 

pieczarkami, ziemniaki 

puree, surówka z kiszonej 
kapusty  

 

Krem z dyni z prażonymi 
pestkami  

Pieczeń wieprzowa w sosie, 

kluski śląskie, modra 
kapusta 

 

Zupa pieczarkowa 
Racuchy drożdżowe 

 z jabłkiem prażonym  

 

Łosoś duszony  
w warzywach z ryżem  

 

Sb. Krem brokułowy z serem 

ricotta 
Pulpety drobiowe w sosie 

koperkowym, ziemniaki 

puree, surówka z marchwi 
 

Żurek staropolski z jajkiem 

Panierowana karkówka 
marynowana w czosnku, 

ziemniaki pieczone, surówka 

Colesław 
 

Krem brokułowy z serem 

ricotta 
Szare kluski okraszone 

cebulką, kapusta 

zasmażana z grzybami  
 

Zupa krem z brokułów 

 z serkiem ricotta, 
nadziewany bakłażan 

 

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 

 
 

 


