
MENU 04.05.2023 | czwartek
ZUPY 

pomidorowa z drobnym makaronem 
krem brokułowy z prażonymi płatkami migdałowymi 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

nuggetsy z kurczaka z dipem czosnkowym 
klopsiki wieprzowe w sosie koperkowym 

panierowany kotlet z tofu z sezamem 
penne ze szpinakiem 

puree ziemniaczane | ryż kurkumowy 
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 05.05.2023 | piątek
ZUPY 
rybna

kalafiorowa 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

Miruna pieczona w salsie z pesto bazyliowego
i suszonych pomidorów  

Miruna w cieście naleśnikowym 
Udzik z kurczaka z rozmarynem i czosnkiem 

ziemniaki pieczone| ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 08.05.2023 | poniedziałek
ZUPY 

orientalna z makaronem 
krem paprykowy z groszkiem ptysiowym

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

kurczak pieczony z batatami i pomidorami 
wieprzowina w sosie cebulowym

zraziki drobiowe zapiekane pod beszamelem 
cukinia faszerowana wege

puree ziemniaczane | kasza jęczemiena
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 09.05.2023 | wtorek
ZUPY 

jarzynowa z koperkiem
solianka

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

Roladka drobiowa z serem feta i suszonymi pomidorami w 
delikatnym sosie bazyliowym

Kotlet mielony tradycyjny

Medalion brokułowy z serem 
Dorsz na parze z cytryną i tymiankiem 

puree ziemniaczane | kasza bulgur
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 10.05.2023 | środa
ZUPY 

brukselkowa
ogórkowa 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

kurczak w marynacie sezamowo-sojowej
gołąbek w sosie pomidorowym

camebert panierowany podany z musem morelowym
leczo wielowarzywne z tofu

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 11.05.2023 | czwartek
ZUPY 

szczawiowa
krem chrzanowy z jajkiem 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

gyros drobiowy + dip czosnkowy
indyk pieczony w sosie dyniowym

wątróbka drobiowa z czerwoną cebulką i jabłkiem 
leniwe z polewą jogurtową 

puree ziemniaczane | kasza kuskus
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 12.05.2023 | piątek
ZUPY 

rosół z makaronem 
kalafiorowa 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

miruna panierowana 
dorsz pieczony z czosnkiem, koperkiem i cytryną

medalion jajeczny 
butter chicken 

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 15.05.2023 | poniedziałek 
ZUPY 

krupnik staropolski
barszcz ukraiński  

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

kurczak pieczony z pomarańczami i tymiankiem 
chili con carne

medalion wielowarzywny z serem brie
pierś panierowana z sezamem

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 16.05.2023 | wtorek
ZUPY 

fasolowa
pieczarkowa

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

karkówka w sosie węgierskim 
pieczony indyk z salsą egzotyczną 

kotlet gryczano-pieczarkowy 
nugegetsy z kurczaka 

puree ziemniaczane | kasza bulgur
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 17.05.2023 | środa
ZUPY 

krem dyniowo-marchewkowy z pestkami dyni 
kapuśniak 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

klopsiki wieprzowe w sosie chrzanowym
majerankowy kurczak pieczony z jabłkami, cebulką i 

rodzynkami 
dorsz pieczony z warzywami i cytryną 

penne all’arrabbiata
puree ziemniaczane | ryż

wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00złNa obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 18.05.2023 | czwartek
ZUPY 

botwinkowa z jajkiem
zacierkowa

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

pałki z kurczaka w sosie bbq
schabowy

medalion wielowarzywny 
tagliatelle z tuńczykiem, pomidorami i oliwkami 

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 19.05.2023 | piątek
ZUPY 

pomidorowa z makaronem 
ogórkowa 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

dorsz pod pierzynką z zielonego groszku z cytryną
miruna panierowana 

kotlet twarogowo-ziemniaczany 
pyzy z mięsem i okrasą cebulową

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 22.05.2023 | poniedziałek 
ZUPY 

brokułowa
tajska z kurczakiem 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

gyros drobiowy z sosem czosnkoywm
pierś panierowana z czarnym sezamem 

wieprzowina w sosie słodko kwaśnym 
orientalny gulasz wielowarzywny z ciecierzycą 

puree ziemniaczane | kasza bulgur
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 23.05.2023 | wtorek 
ZUPY 

chłodnik litewski
tajska z kurczakiem 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

cavapcici
indyk w sosie sojowym z warzywami

tofu w pomidorach z brokułami 
penne z tuńczykiem i pomidorami 

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 24.05.2023 | środa 
ZUPY 

orientalna z kaszą bulgur i fasolką 
jarzynowa

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

kotlet mielony
kurczak tikka masala

klopsiki brokułowo serowe 
ćwiartka pieczona w glazurze sweet chili 

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 25.05.2023 | czwartek  
ZUPY 

krupnik
krem z brokuła z płatkami migdałowymi 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

pieczona pierś z kurczaka z warzywami i pomidorkami 
koktajlowymi 

kotlet z ciecierzycy z dipem kolendrowym 

indyk w sosie porowym
penne bolognese 

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 26.05.2023 | piątek  
ZUPY 

pomidorowa z makaronem
szczawiowa z jajkiem 

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

miruna panierowana 
dorsz zapiekany z granatem i tłuczonymi orzechami 

cukinia faszerowana kuskusem z warzywami 
boef strogonow 

kasza| puree ziemniaczane 
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 29.05.2023 | poniedziałek   
ZUPY 

barszcz ukraiński
krem z kalafiora z groszkiem ptysiowym

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

kartacze z mięsem z okrasą cebulową 
klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym 

medalion z zielonego groszku 
indyk sojowy z sezamem 

puree ziemniaczane | kasza jęczmienna 
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 30.05.2023 | wtorek  
ZUPY 

szczawiowa
krupnik

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

karkówka w sosie paprykowym 
kurczak curry 

kotlet jajeczny ze szczypiorkiem 
kotlet schabowy tradycyjny

puree ziemniaczane | ryż
wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net



MENU 31.05.2023 | środa  
ZUPY 

rosół z makaronem
kapuśniak z pomidorami

DRUGIE DANIA GŁÓWNE i DODATKI  
(w skład drugiego dania lub pełnego zestawu obiadowego z zupą wchodzi wybrane danie główne, jeden dodatek, dwa rodzaje sałatek/surówek, napój)

pieczeń rzymska wieprzowa w sosie koperkowym 
kurczak kentucky

papryka faszerowana wege 
wątróbka drobiowa z jabłkiem i porem 

penne bolognese 
puree ziemniaczane | kasza gryczana 

wybór sałatek/surówek/jarzynek na ciepło | kompot wieloowocowy lub lemoniada/woda z cytryną

zupa  6,00zł | drugie danie  18,00zł | pełny zestaw obiadowy  24,00zł | zestaw dnia  20,00zł
Na obiady zapraszamy w godzinach 12:00 - 16:00
Codzienne menu dostępne na www.szwajcarka.net
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