
Szkoła 

Jadłospis może ulec zmianie 
Alergeny - 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne 6. Soja i produkty pochodne 7. 
Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy  9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. 
Mięczaki  
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Poniedziałek  
Obiad  zupa żurek 300ml (marchew, ziemniaki, seler, pietruszka, por, cebula, 

zakwas żytni, śmietanka 18%, czosnek, natka pietruszki, przyprawy) 1, 

7, 9 

ryż z jabłkami 260g (ryż, jabłka, cukier, masło, przyprawy), jogurt 

naturalny 30g 7 

kompot owocowy 150ml (śliwka, porzeczka, wiśnia, truskawka, cukier) 

Wtorek  
Obiad  zupa rosół 300ml (makaron pszenny, wywar drobiowy, marchew, 

seler, pietruszka, por, cebula, natka, przyprawy) 7, 9 

gulasz 120g (szynka wieprzowa, cebula, mąka pszenna, olej rzepakowy, 

czosnek, przyprawy), ziemniaki z koperkiem 150g, surówka z 

buraczków 80g (buraki, jabłko, cebula, olej rzepakowy, przyprawy) 1 

sok pomaraoczowy 150ml 

Środa 
Obiad  zupa fasolowa 300ml (ziemniaki, marchew, fasola Jaś, seler, 

pietruszka, por, cebula, olej rzepakowy, natka pietruszki, przyprawy) 9  

pierś z indyka w sosie ziołowym 120g (indyk, śmietanka roślinna 15%, 

mąka pszenna, por, natka pietruszki, koperek, szczypiorek, bazylia, 

kolendra, czosnek, olej rzepakowy, przyprawy), kus kus 150g, warzywa 

w sosie maślanym 80g (marchew, brokuł, kalafior, groszek cukrowy, 

masło, natka pietruszki, przyprawy) 1, 7, 9 

sok jabłkowy 150ml  

Czwartek   
Obiad  zupa pomidorowa 300ml (pomidory, marchew, makaron pszenny, 

wywar mięsny wołowy, seler, por, pietruszka, natka pietruszki, 

przyprawy) 1, 9 

devollaile 90g (pierś z kurczaka, bułka tarta, jajka, masło, olej 

rzepakowy, przyprawy), ziemniaki z koperkiem 150g, surówka z sałat 

75g (sałata lodowa, roszponka, rukola, botwina, pomidory, ogórek, 

rzodkiewki, olej rzepakowy, przyprawy) 1, 3, 7 

napój z zielonej herbaty 150ml (zielona herbata, cytryny, cukier) 

Piątek  
Obiad  zupa ogórkowa 300ml (ogórki kiszone, marchew, seler, ryż, por, 

pietruszka, cebula, natka pietruszki, śmietanka roślinna 15%, olej 

rzepakowy, przyprawy) 1, 7, 9  

nugetsy z mintaja Frosta 75g, ziemniaki z koperkiem 150g, colesław 

80g (biała kapusta, marchew, papryka, kukurydza, majonez, natka 

pietruszki, przyprawy) 1, 3, 4, 7, 10, 13  

kompot owocowy 150ml (śliwka, porzeczka czarna, wiśnia, truskawka, 

cukier) 


