
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 meksykańska 250ml (ziemniaki, wywar wołowy, marchew, seler, 

pietruszka, pomidory, papryka, kukurydza, fasola czerwona, por, 

cebula, natka pietruszki, czosnek, przyprawy) 9 

makaron z sosem truskawkowym 320g (makaron pszenny, truskawki, 

jogurt naturalny, śmietana 18%, cukier) 1, 7 

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

Wtorek 
Obiad zupa koperkowa 250ml (kalafior, brokuł, makaron pszenny, wywar 

mięsny, marchew, fasola szparagowa, groszek, seler, por, pietruszka, 

cebula, koperek, przyprawy) 1, 9 

bitka schabowa w sosie własnym 120g (schab, mąka pszenna, olej 

rzepakowy, przyprawy), ziemniaki 160g, ogórek kiszony 70g 1, 3 

sok jabłkowy 150ml  

Środa 
Obiad zupa barszcz biały 250ml (marchew, seler, boczek, kiełbasa, 

podwawelska, por, zakwas pszenny, śmietanka roślinna 15%, 

pietruszka, cebula, czosnek, natka pietruszki, przyprawy) 1, 9 

pierogi ruskie 200g (mąka pszenna, ziemniaki, twaróg półtłusty, jajka, 

cebula, olej rzepakowy, przyprawy), okrasa 20g (cebula, boczek 

wędzony, olej rzepakowy, przyprawy), surówka z kapusty kiszonej 60g 

(kapusta kiszona, marchew, szczypiorek, olej rzepakowy, przyprawy) 1, 

3, 7 

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

Czwartek 
Obiad zupa ogórkowa 250ml (ogórki kiszone, ryż, marchew, seler, por, 

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

przyprawy) 7, 9 

kotlet mielony 100g (łopatka wieprzowa, bułka tata, jajka, olej 

rzepakowy, przyprawy), ziemniaki 160g, surówka z marchwi 60g 

(marchew, jabłko, cukier, olej rzepakowy, przyprawy)  1, 3 

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

Piątek 
Obiad zupa soczewicowa 250ml (marchew, seler, soczewica czerwona, kasza 

jaglana, pomidory, papryka, pietruszka, por, przyprawy) 9 

steki rybne z ziołami 120g (steki rybne Frosta, olej rzepakowy, 

przyprawy), ziemniaki z koperkiem 160g, surówka z czerwonej 

kapusty 60g (kapusta czerwona, marchew, szczypiorek, majonez, 

przyprawy)  1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14 

kompot owocowy 150ml (truskawki, wiśnie, śliwka, porzeczka, cukier) 

 


