
Posiłki PKN ORLEN S.A. - luty 2022r. 
   

 

Data Dzień Nazwa  

2022-02-01 wtorek Zupa neapolitańska   

  Pierogi z mięsem   

  Okrasa do pierogów   

  

Jabłko  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-02 środa Zupa pomidorowa z makaronem  

  Gulasz drobiowy   

  Kasza bulgur  

  

Ogórek kiszony  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-03 czwartek Zupa ogórkowa  

  Kotlet mielony   

  

Puree ziemniaczane 
Marchewka z groszkiem 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-04 piątek Zupa kalafiorowa   

  Gulasz z indyka  

  Ziemniaki gotowane   

  

Surówka z kiszonej kapusty 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-05 sobota Zupa gulaszowa    

  Schab po chińsku   

  Ryż   

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-06 niedziela Zupa cygańska   

  Pieczony filet z kurczaka w sosie potrawkowym  

  Ziemniaki gotowane   

  Batonik czekoladowy   

  

ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-07 poniedziałek Zupa orientalna   

  Krokiety z mięsem   

  Sos pieczarkowy   

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-08 wtorek Zupa bałkańska   

  Kurczak w sosie słodko-kwaśnym   

  Ryż   

  

Jabłko  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 



 
2022-02-09 środa Zupa grzybowa   

  Karkówka w sosie własnym   

  Ziemniaki gotowane   

  Mix surówek   

  

ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-10 czwartek Zupa grochowa    

  Strogonoff dijon   

  Ziemniaki gotowane   

  

Ogórek kiszony  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-11 piątek Zupa barszcz czerwony   

  Naleśniki z serem i słodką śmietaną  

  

Banan  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-12 sobota Zupa krupnik    

  Kurczak curry   

  Ryż  

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

         2022-02-13 niedziela Zupa kapuśniak    

  Pieczone udo z kurczaka   

  Ziemniaki gotowane   

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-14 poniedziałek Zupa gyros   

  Stek wieprzowy z cebulą   

  Ziemniaki gotowane   

  

Surówka z ogórka kiszonego 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-15 wtorek Zupa pieczarkowa   

  Potrawka z kurczaka   

  Ryż   

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-16 środa Zupa barszcz biały    

  Kotlet schabowy   

  Ziemniaki gotowane   

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 
 
 
 

 



2022-02-17 czwartek Zupa słowiańska   

  Pulpety w sosie koperkowym   

  Puree ziemniaczane  

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-18 piątek Zupa kalafiorowa    

  Dorsz w panierce   

  Ziemniaki gotowane   

  

Surówka z kiszonej kapusty 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten, ryby 
 

 

2022-02-19 sobota Zupa zacierkowa   

  Gulasz wieprzowy   

  Kasza gryczana   

  

Ogórek kiszony   
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-20 niedziela Zupa pomidorowa z makaronem   

  Kotlet drobiowy   

  Gotowane ziemniaki   

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-21 poniedziałek Zupa barszcz królewski   

  Indyk peperonata   

  Ryż  

  

Mix surówek  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-22 wtorek Zupa szczawiowa   

  Pieczona golonka   

  Gotowane ziemniaki   

  

Chrzan  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-23 środa Zupa z soczewicy  

  Bigos   

  

Pieczywo  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-24 czwartek Zupa fasolowa   

  Pieczona kiełbasa   

  Gotowane ziemniaki   

  

Musztarda 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-25 piątek Zupa koperkowa   

  Placki ziemniaczane   

  Sos czosnkowy   

  

Banan  
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 

 



 
 

2022-02-26 sobota Zupa Żurek  

  Schab sauté z papryką   

  Ziemniaki gotowane   

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-27 niedziela Zupa ziemniaczana z boczkiem   

  Żołądki w potrawce   

  Ziemniaki gotowane   

  

Mix surówek 
ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

2022-02-28 poniedziałek Zupa pejzanka   

  Gołąbki bez zawijania   

  Ziemniaki gotowane   

  Mix surówek  

  

ALERGENY: mleko i pochodne, jaja, seler, gluten 
 

 

 


