
POSIŁKI PRZYGOTOWUJE PUB & RESTAURACJA „TRZY PO TRZY” W BIAŁYMSTOKU 

Smacznego!  
 

MENU – MAJ – 2022 
 

 
 
04.05  – środa 

Zupa rosół z makaronem 

Klops w sosie pietruszkowym 

Ziemniaki; Sałatka z buraków 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

05.05  – czwartek 

Zupa szczawiowa 

Kotlet drobiowy w jajku 

Ryż 

Marchewka z chrzanem 

(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 
06.05  – piątek 

Zupa jarzynowa 

Kotlety ziemniaczane/ sos pieczarkowy 

Surówka z warzyw mieszanych 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

09.05  – poniedziałek 

Zupa pomidorowa 

Stek wieprzowy z cebulą 

Ziemniaki 

Sałatka z  kapusty pekińskiej 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

10.05  – wtorek 

Zupa ogórkowa 

Pierś w płatkach kukurydzianych 

Ziemniaki 

Sałatka z marchewki i chrzanu 

(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

 

11.05  – środa 

Zupa barszcz czerwony 

Makaron w sosie bolońskim 

Owoc 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

12.05  – czwartek 

Zupa neapolitańska z makaronem 

Kurczak pieczony 

Ziemniaki 

Marchewka na ciepło 

(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

 

 

 

 

 

13.05  – piątek 

Zupa grochowa 

Pierogi z serem i sosem jogurtowym 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany)  

 

16.05  – poniedziałek 

Zupa krupnik zabielany 

Kotlet mielony 

Ziemniaki opiekane 

Surówka z buraków 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

17.05  – wtorek 

Zupa rosół z makaronem 

Kotlet schabowy 

Ziemniaki 

Sałata ze śmietaną 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

18.05  – środa 

Zupa pieczarkowa 

Gałki z indyka 

Kasza gryczana 

Surówka z pomidorów w oliwie 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

19.05  – czwartek 

Zupa kapuśniak z młodej kapusty 

Makaron z kurczakiem w sosie pesto z 

cukinią 

Owoc 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 
20.05  – piątek 

Zupa barszcz ukraiński 

Ryba panierowana 

Ziemniaki 

Surówka wiosenna ze świeżym 

ogórkiem 

(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

23.05  – poniedziałek 

Zupa koperkowa 

Klopsik w sosie własnym 

Ziemniaki 

Surówka z kapusty pekińskiej 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

 

 

 

 

24.05  – wtorek 

Zupa żurek 

Siekany kotlet z kurczaka z serem 

Ryż; Surówka z marchewki i pora 

(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

25.05  – środa 

Zupa pomidorowa 

Kluski śląskie 

Ogórek małosolny 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

26.05  – czwartek 

Zupa rosół z makaronem 

Nuggetsy z kurczaka 

Ziemniaki opiekane;  

Colesław 

(alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 
 

27.05  – piątek 

Zupa grochowa 

Kotlet rybny 

Ziemniaki 

Buraczki na ciepło 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 

30.05  – poniedziałek 

Zupa neapolitańska 

Kotlet pożarski 

Ziemniaki 

Warzywa gotowane 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 

 
31.05  – wtorek 

Zupa kapuśniak 

Kotlet schabowy 

Ziemniaki 

Pomidor z oliwą 

 (alergeny: nabiał, gluten, jaja, seler, 

może zawierać: orzechy, gorczycę, 

soję, sezam, siarczany) 


