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Dyrektor szkoły  ........................                    Intendent .............................                            Kucharz ...................................  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

  Zupa jarzynowa, pieczywo 

razowe. Racuchy drożdżowe. 

Kakao.Alergeny:1,3,7,9 

   Krupnik, pieczywo razowe. 

Serniczki z jogurtem. Kompot 

z jabłek.Alergeny:1,3,7,9 

  

Zupa wiosenna, pieczywo 

razowe. Kotlet mielony, 

ziemniaki, fasolka z 

marchewką na parze. Herbata 

z mięty i miodu 

Alergeny:1,3,7,9,15 

Zupa pomidorowa, pieczywo 

razowe. Pulpet z indyka w 

sosie pieczarkowym,  sałata z 

pomidorem, ziemniaki. 

Kompot jagodowy 

Alergeny:1,3,7,9 

Rosół z makaronem, pieczywo 

razowe. Pieczony udziec z 

kurczaka, ryż paraboliczny, 

marchewka z jabłkiem. 

Kompot truskawkowy 

Alergeny:1,7,9 

Zupa ogórkowa, pieczywo 

razowe. Schab pieczony z 

sosem warzywnym, kasza 

bulgur, sałatka z pomidorów. 

Woda mineralna Alergeny:1,7 

9 

Barszcz ukraiński, pieczywo 

razowe. Naleśniki z serem i 

jogurtem. Kompot malinowy 

Alergeny:1,3,7,9 

Zupa ,,Smakosza’’, pieczywo 

razowe. Serniczki z jogurtem. 

Kisiel z czarnej porzeczki. 

Alergeny 1,3,7,9 

 

Botwinka, pieczywo razowe. 

Sztuka mięsa w sosie 

chrzanowym, ziemniaki, 

surówka z białej kapusty z 

pomidorem. Herbata z lipy 

Alergeny:1,7,9,15 

Zupa jarzynowa, pieczywo 

razowe. Klops pieczony, 

ziemniaki, mizeria ze śmietaną. 

Kompot truskawkowy 

Alergeny:1,3,7,9 

Krupnik, pieczywo razowe. 

Gołąbki w sosie 

pomidorowym, ziemniaki 

Kompot z jabłek 

Alergeny:1,7,9 

 

Zupa pieczarkowa, pieczywo 

razowe. Kotlet rybny, 

ziemniaki, fasolka szparagowa 

na parze. Herbata z hibiskusa. 

Alergeny:1,3,4,7,9,11,15 

Barszcz biały z jajkiem i 

kiełbasą, pieczywo razowe. 

Makaron z sosem bolońskim. 

Herbata z lipy. 

Alergeny:1,3,7,9,15 

Zupa koperkowa, pieczywo 

razowe .Schab w jajku, 

ziemniaki, warzywa na parze. 

Woda mineralna 

Alergeny:1,3,7,9 

Pomidorowa z łazankami, 

pieczywo razowe. Pulpet 

drobiowy w sosie warzywnym, 

kasza jęczmienna, sałata z 

ogórkiem i selerem. Kompot z 

rabarbaru.Alergeny:1,3,7,9 

Rosół z makaronem, pieczywo 

razowe. Pieczone udko z 

kurczaka, ryż paraboliczny, 

sałatka z pomidorów. Herbata z 

mięty i miodu 

Alergeny:1,7,9,15 

Botwinka ,pieczywo razowe. 

Ryba po grecku, ziemniaki, 

sałata z ogórkiem i sosem 

vinegret. Woda mineralna 

Alergeny:1,4,7,9 

  

Zupa ziemniaczana pieczywo 

razowe. Gulasz z szynki, 

makaron razowy, sałata z 

pomidorem i jogurtem. 

Kompot truskawkowy 

Alergeny:1,7,9 

Zupa pieczarkowa, pieczywo 

razowe. Kotlet pożarski, 

ziemniaki, mizeria ze śmietana. 

Kompot z rabarbaru 

Alergeny:1,3,7,9 

Zupa wiosenna, pieczywo 

razowe. Polędwiczki duszone 

w sosie koperkowym, 

ziemniaki, sałatka z 

buraczków. Herbata z mięty i 

miodu.Alergeny:1,7,9,15 

  


