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

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

       Krupnik, pieczywo razowe. 

Pierogi leniwe, kisiel z czarnej 

porzeczki. 

Alergeny:1,3,7,9 

Zupa bułgarska, pieczywo 

razowe. Makaron z serem i 

truskawkami, napar z cytryny 

i mięty. Pestki słonecznika. 

Alergeny:1,3,7,9,15 

Zupa brokułowa, pieczywo 

razowe .Potrawka z kurczaka, 

ryż paraboliczny, sałatka z 

pomidorów, herbata z dzikiej 

róży.  

Alergeny:1,7,9,15 

Bulion z lanymi kluskami, 

pieczywo razowe. Filet z 

kurczaka zapiekany z serem, 

ziemniaki, mizeria, kompot 

owocowy.  

Alergeny:1,3,7,9 

Zupa szczawiowa z jajkiem, 

pieczywo razowe. Gulasz 

wołowy, kasza bulgur, ogórek 

małosolny, kompot malinowy. 

Alergeny:1,3,7,9 

Botwina, pieczywo razowe. 

Pulpet rybny w sosie 

paprykowym, ziemniaki, 

surówka z młodej kapusty z 

pomidorem, herbata z mięty. 

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

Zupa pomidorowa z łazankami, 

pieczywo razowe. Kotlet 

mielony, ziemniaki, mizeria, 

kompot z rabarbaru.  

Alergeny:1,3,7,9 

 

Zupa kalafiorowa, pieczywo 

razowe. Polędwiczki duszone 

w warzywach, makaron 

razowy, sałata z rzodkiewką, 

herbata owocowa. 

Alergeny:1,7,9,15 

Rosół z makaronem, pieczywo 

razowe. Pieczone udko z 

kurczaka, ryż paraboliczny, 

marchewka z groszkiem, 

kompot truskawkowy. 

Alergeny:1,7,9 

Zupa ogórkowa, pieczywo 

razowe. Gulasz drobiowy, 

ziemniaki, sałatka z 

pomidorów, woda mineralna. 

Alergeny:1,7,9 

Zupa jarzynowa, pieczywo 

razowe. Serniczki z sosem 

jogurtowym, kisiel z czarnej 

porzeczki. 

Alergeny:1,3,7,9 

Zupa koperkowa, pieczywo 

razowe. Makaron z sosem 

bolońskim, kompot 

truskawkowy. 

Alergeny:1,7,9 

Zupa wiosenna, pieczywo 

razowe .Schab pieczony, 

ziemniaki z wody z koperkiem, 

sałata z pomidorem, herbata 

ziołowa. 

Alergeny:1,7,9,15 

Botwinka, pieczywo razowe. 

Klops z cielęciny z sosem 

koperkowym, warzywa na 

parze, herbata owocowa. 

Alergeny:1,3,7,9,15 

Kapuśniak z młodej kapusty, 

pieczywo razowe. Kotlet 

pożarski, ziemniaki, mizeria, 

kompot malinowy.  

Alergeny:1,3,7,9 

Zupa z zielonego groszku, 

pieczywo razowe. Naleśniki z 

serem i sosem waniliowym, 

herbata owocowa. 

Alergeny:1,3,7,15 

  

Krupnik z gotowanym mięsem, 

pieczywo razowe. Makaron z 

serem i truskawkami, kisiel 

owocowy. 

Alergeny:1,7,9 

Zupa pomidorowa, pieczywo 

razowe. Schab w jajku, 

ziemniaki z wody z koperkiem, 

mizeria, kompot owocowy. 

Alergeny:1,3,7,9 

Bulion z kluskami, pieczywo 

razowe. Pieczony udziec z 

kurczaka, ryż paraboliczny, 

marchewka z jabłkiem, napar z 

mięty i cytryny. 

Alergeny:1,3,7,9,15 

Zupa ogórkowa, pieczywo 

razowe. Klopsiki drobiowe, 

kasza jęczmienna, pomidor z 

cebulką, herbata ziołowa. 

Alergeny:1,3,7,9,15 

Botwinka, pieczywo razowe. 

Kotlet rybny, ziemniaki z 

wody, mizeria, kompot 

truskawkowy. 

Alergeny:1,3,4,7,9 


