
OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE 

18-23.02.2019 roku 
 

 Zestaw I Zestaw II Zestaw III Obiad dietetyczny FIT  

ok. 500 kcal* 

Po. Pomidorowa z ryżem 

Sznycel drobiowy 
 z jajkiem sadzonym, 

ziemniaki gotowane, 

surówka z białej kapusty 
 

Flaki wołowe z pieczywem 

Kotleciki mielone 
 z rumianymi pieczarkami, 

ziemniaki zasmażane, 

surówka z kapusty kiszonej 
 

Pomidorowa z ryżem 

Placki ziemniaczane  
z cukrem i kwaśną 

śmietaną 

 

dietetyczne spaghetti 

 a'la bolognese 
 

Wt. Kapuśniak na żeberkach 

Bitki wieprzowe w sosie 

serowym, ziemniaki 
gotowane, surówka 

 z marchewki 

 

Kapuśniak na żeberkach 

Polędwiczki drobiowe na 

kolorowych paprykach, ryż 
po turecku, surówka z selera 

 

Zupa szpinakowa  

z makaronem 

Pieczarki w cieście 
naleśnikowym na kruchych 

sałatach, dip 

szczypiorkowy 
 

cukinia z  nadzieniem 

 z kurczaka, kasza kuskus 

 

Śr. Zupa grochowa 

Peklówka w sosie 
chrzanowym, ziemniaki 

puree, buraczki 

 

Zupa kalafiorowa 

Pierś z kurczaka 
panierowana w płatkach 

kukurydzianych, ziemniaki 

pieczone, surówka Colesław 
 

Zupa kalafiorowa 

Makaron papardelle  
z rukolą i suszonymi 

pomidorami 

 

kotleciki selerowe  

z kurczakiem, pieczone 
bataty, ogórek kiszony 

 

Czw. Krem z pieczonego buraka 

z chipsem warzywnym 
Pierś z kurczaka po 

parysku, ziemniaki 

gotowane, marchewka 
glazurowana w miodzie 

 

Zupa węgierska 

 z kolorowych papryk 
Rolada wieprzowa w sosie 

własnym, kluski śląskie, 

kapusta modra z jabłkiem 
 i rodzynkami 

 

Krem z pieczonego buraka 

z chipsem warzywnym 
Pierogi z serem i sosem 

jogurtowym 

 

zupa krem z pieczonego 

buraka  
makaron z pietruszkowym 

pesto 

 

Pt. Zupa jarzynowa 

Polędwiczki z kurczaka 
 w ryżowej panierce, 

ziemniaki pieczone, 

sałatka ze świeżych 
warzyw  

 

Krem selerowy z prażonymi 

migdałami 
Pieczeń wieprzowa  

w sosie własnym, ziemniaki 

gotowane, surówka  
z ogórka kiszonego 

 

Zupa jarzynowa 

Pierogi po góralsku 
okraszone cebulką 

 

zupa jarzynowa 

cukinia zapiekana 
  z warzywami 

 i kaszą kuskus 

 

Sb. Żurek staropolski 

Karkówka marynowana 

 z grilla, ziemniaki puree, 

surówka z kapusty białej 
 

Zupa cebulowa 

Strogonow drobiowy, 

kopytka, surówka z kapusty 

pekińskiej 
 

Zupa cebulowa 

Naleśniki z warzywami  

na sosie królewskim 

 

makaron w sosie serowym 

z kurczakiem, szpinakiem  

i suszonymi pomidorami 

 

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 

 
 

 


