
 

 Jadłospis obiadowy    
 

 Szkoła  podstawowa   
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym 

drukiem 
( waga zupy 300ml) ( klasy I-VIII ) 

 
Poniedziałek 

 
14.09.2020 

 

Zupa:  
Kapuśniak ze słodkiej kapusty z ziemniakami  
  (seler, por, marchew, ananas,żeberka wieprzowe )  
  
II danie: 
Pampuchy na parze 2szt (gluten pszenny) polewa jogurtowow- owocowa 
100ml(gluten pszenny, mleko) 
Kompot porzeczkowy  200ml 
Owoc: Jabłko 1szt.  

Wtorek 
 

15.09.2020 

Zupa: 
Barszcz  czerwony zabielany  (seler, marchew, por, natka pietruszki, udko z kurczaka, 
jogurt naturalny ) 
 
II Danie: 
Kotlet  z soczewicy, mięsa i ryżu 70g (gluten pszenny, jajko, łopatka wieprzowa) 
Ziemniaki 150 g 
Surówka z kapusty pekińskiej z jabłkiem, kukurydzą i szczypiorkiem (olej rzepakowy) 
50g mizeria sos winegret 50g  
Kompot jabłkowy 200 ml 
Owoc: mandarynka  1szt. 

Środa 
 

16.09.2020 

Zupa:  
Rosół z makaronem i lubczykiem (seler, gluten pszenny, lubczyk, marchew, por, 
porcja rosołowa) 
 
II Danie: 
Filet z kurczaka soute 70g Mix kasz(jęczmienna, gryczana, gluten pszenny) 150g 
Marchewka z groszkiem na ciepło  50g  sałata w sosie winegret 50g  
Kompot porzeczkowy  200ml  
Owoc:  gruszka 1szt  

Czwartek 
 

17.09.2020 

Zupa: 
Krem  z cukinii i białych warzyw z imbirem (seler, szczaw, marchew, por, papryka, 
kukurydza,łopatka wieprzowa) 
 
II Danie: 
Gulasz drobiowy z marchewką (filet z kurczaka, cebulka, marchewka, koncentrat 
pomidorowy) 100g kasza gryczana 100g mix warzyw na ciepło 100g  
Owoc: Jabłko 1szt. 

Piątek 
 

18.09.2020 

Zupa:  
Krupnik z kaszą jaglana (seler, marchew, por) 
 
II Danie: 
Kopytka z masełkiem i cynamonem  180g (gluten pszenny, jajko) 100 g  
 Surówka z kapusty pekińskiej   z brzoskwiniami i rodzynkami  50g(olej rzepakowy)  
  surówka z selera z sokiem z cytryny z majonezem 50 (jajko)   
 
Kompot gruszkowy 200ml   
 
Owoc: banan   1szt  

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym , maśle,  mące i selerze. Potrawy pieczone są w 

piecu konwekcyjno parowym. Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z 

dodatkiem substancji słodzącej - cukier, miód. 



 

 Jadłospis obiadowy   
 

 Szkoła  podstawowa  
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym 

drukiem 
( waga zupy 300ml) ( klasy I-VIII ) 

Poniedziałek 
 
21.09.2020 

Zupa: 
Ogórkowa   z ziemniakami (seler, marchew, por, ogórek kiszony, żeberka wieprzowe) 
 
II Danie:  
Spaghetti z sosem pomidorowym  z łopatką wieprzową, marchewką, cebulką )100g 
makaron spaghetti (gluten pszenny) 150g   
Kompot wiśniowy 200ml  
Owoc : Jabłko 1szt. 

Wtorek 
 
22.09.2020 

Zupa: 
Krem z pomidorów    (seler, gluten pszenny, marchew, por, natka pietruszki, łopatka 
wieprzowa) 
 
II Danie: 
Kotlet pożarski (filet z piersi kurczaka,  gluten pszenny) 70g sos koperkowy 50ml  
ziemniaki  150g buraczki z jabłuszkiem i cebulką 50g  buraczki z jabłkiem i cebulką 50g  
 
Kompot wiśniowy 200ml   
 
 Owoc:  mandarynka  1szt 

Środa    
 
23.09.2020 

Zupa: 
Jarzynowa polska    (seler, kalafior, groszek, fasolka marchew, por, natka pietruszki, 
udko z kurczaka)  
 
II Danie 
Pierogi ruskie  160g (gluten pszenny)   
Polewa jogurtowa (mleko) 100ml  
 
 
Kompot  z aronii 200 ml  
Owoc: Jabłko 1szt. 

Czwartek   
 
24.09.2020 

Zupa: 
Grochowa z ziemniakami   ( marchew, por, seler, łopatka wieprzowa)  
 
II Danie:  
Łazanki (łopatka wieprzowa, kapusta kiszona, makaron  łazankowy-gluten pszenny) 
160g ogórek kiszony 100g  
Kompot porzeczkowy 200ml 
Owoc :  gruszka  1szt.   

Piątek   
 
25.09.2020 

Zupa: 
Żurek z jajkiem (seler, marchewka, por,ćwiartka z kurczaka)  
 
II Danie: 
Kotlet   rybny  Miruna   70g  
Ziemniaki  150g Surówka szwedzka z ogórkiem kiszonym 50g  marchewka z jabłkiem i 
sokiem z cytryny (olej rzepakowy) 50g   
Kompot  wieloowocowy   200ml 
Owoc :  jabłko  1szt.  

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym , maśle,  mące i selerze. Potrawy pieczone są w 

piecu konwekcyjno parowym. Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z 

dodatkiem substancji słodzącej - cukier, miód. 



 

 

 


