
SZKOŁA                                                            27.09.2021 – 01.10.2021  

27.09.2021 – PONIEDZIAŁEK 

OBIAD - ZUPA OGÓRKOWA 250G  

SKŁADNIKI – woda, ziemniaki, ogórki kiszone(ogórki, woda, sól, koperek czosnek, chrzan, gorczyca, 

substancja konserwująca E327, E202), kurczak świeży, marchew, pietruszka korzeń, seler, por, liść laurowy, 

ziele angielskie, śmietana 12%(śmietanka, stabilizator: E407) lubczyk, pieprz ziołowy, nać pietruszki 

OBIAD – PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 170g, KIWI 

SKŁADNIKI –mąka pszenna, jajka, olej rzepakowy, farsz z kapusty( kapusta kiszona 80%, pieczarka 20%, 

cebula, sól, pieprz) 

OBIAD - PIEROGI Z MIĘSEM 150G  

Składniki – farsz mięsny 60%,( mięso wieprz. 90%, marchewka, pietruszka, seler, cebula, sól, pieprz), mąka 

pszenna, jajka, olej rzepakowy  

28.09.2021 – WTOREK 

OBIAD – ZUPA  Z  FASOLI SZPARAGOWEJ  250ML 

SKŁADNIKI : woda ,ziemniaki, fasola szparagowa, kurczak świeży, marchew, pietruszka korzeń, seler, por, 

ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz ziołowy, nać pietruszki 

OBIAD - ZIEMNIAKI 200G, DEVOLAJ Z SEREM 150G, MIZERIA 100G, JABŁKO 

Ziemniaki składniki : ziemniaki, sól 

Devolaj z serem składniki: piersi z kurczaka ,ser żółty( mleko, sól, kultury bakterii mlekowych, stabilizator; 

chlorek wapnia, barwnik annato),masło, jajka, bułka tarta(mąka pszenna, drożdże, sól, woda),olej 

rzepakowy, mleko, pietruszka nać, pieprz ziołowy, imbir, susz, lubczyk, rozmaryn, zioła prowansalskie 

produkty mogą zawierać: gluten, jaja, soję, mleko i produkty pochodne oraz seler), 

MIZERIA składniki: ogórek świeży, jogurt naturalny (mleko, białko mleka, żywe kultury bakterii), sól 

29.09.2021 – ŚRODA 

OBIAD - ZUPA  BRUKSELKOWA250ML 

Składniki - woda, ziemniaki, brukselka, kurczak świeży, marchew, pietruszka korzeń, seler, por, liść laurowy, 

ziele angielskie, sól, pieprz ziołowy, susz pietruszki,  koperek 

OBIAD – KASZA BULGUR 50G, BIODERKO DROBIOWE  200G,  BURACZKI CZERWONE 150G,  

WODA DO PICIA 

SKŁADNIKI- kasza bulgur, sól, bioderko drobiowe, sos- mąka pszenna, papryka słodka, pieprz ziołowy, 

zioła prowansalskie, rozmaryn, susz pietruszki, nać pietruszki 



Surówka składniki – buraczki czerwone, cebula, sól, pieprz ziołowy 

 

30.09.2021 – CZWARTEK 

OBIAD - ZUPA KRUPNIK 250G 

ZUPA KRUPNIK składniki : woda, ziemniaki, kasza jęczmienna wiejska średnia, kurczak świeży, marchew, 

pietruszka korzeń, śmietana 12 % UHT (śmietanka , stabilizator E407) seler, por, liść laurowy, ziele 

angielskie, susz pietruszki, lubczyk 

OBIAD – ZIEMNIAKI, 2000G, PORCJA MIĘSA Z SZYNKI 100G, SURÓWKA WARZYWNA  

200G, WODA DO PICIA 200ml 

składniki: ziemniaki, sól 

Porcja mięsa  z  szynki składniki – szynka , cebula, olej rzepakowy, sól ,papryka słodka, rozmaryn, susz 

pietruszki (produkty mogą zawierać: gluten, jaja, soję, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczycę), 

pieprz ziołowy 

Surówka składniki: kapusta pekińska, pomidor, ogórek świeży, oliwa z oliwek ,orzech włoski, pestki dyni, 

szczypior 

01.10.2021 – PIĄTEK 

OBIAD - ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM  250 ML  

 składniki - woda, kurczak świeży, ryż biały, marchew, koncentrat pomidorowy, por, seler, sól morska, 

pietruszka korzeń, (liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziołowy, susz pietruszki produkty mogą zawierać: 

gluten, jaja, soję, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczycę) śmietanka 12% UHT(śmietanka, 

stabilizator;E407) 

OBIAD – ZIEMNIAKI 200G, KOTLET RYBNY Z MINTAJA 150G, SURÓWKA Z KAPUSTY 

KISZONEJ I MARCHEWKI 100G, WODA DO PICIA 

SKŁADNIKI – ziemniaki, sól, kotlet ryby składniki: filet z mintaja, bułka tarta(mąka pszenna, drożdże, sól, 

woda, jajka) olej rzepakowy, mleko 2%, cytryna, pieprz ziołowy(przyprawy 85% w zmiennych proporcjach 

gorczyca, kolendra, kminek, papryka słodka , warzywa suszone w zmiennych porcjach chrzan, cykoria, zioła 

3% majeranek),bazylia, lubczyk, oregano , majeranek, (produkty mogą zawierać: gluten, jaja, soję, mleko i 

produkty pochodne oraz seler) 

SKŁADNIKI – kapusta kiszona, marchew, rodzynki, orzech włoski 

                   Produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji wypisano pogrubioną czcionką. 

                                                        Jadłospis może ulec zmianie. 

 



 
 


