
   JADŁOSPIS 
       15 – 19 MAJA 

 
 

PONIEDZIAŁEK 
Zupa   koperkowa z ryżem (250 ml) 

Kurczak  w sosie gyros (90g/120g), kaszka bulgur (120g/150g), 
surówka z ogórków kiszonych (80g/100g) 

Kompot z owocami (220ml) 
klasy 1-3: 733 kcal, klasy 4-8: 878 kcal 

 
WTOREK 

Zupa kalafiorowa z   zacierką (250 ml) 
Sznycelek  z indyka (80g/100g), ziemniaki (120g/150 g), 

mizeria (80g/100g) 
Kompot z owocami (220ml) 

klasy 1-3: 741 kcal, klasy 4-8: 898 kcal 

 
ŚRODA 

Zupa ogórkowa z ziemniakami (250 ml) 
Makaron kokardki ze świeżymi truskawkami i serkiem 

mascarpone (250g/300g) 
Kompot z owocami (220ml) 

klasy 1-3: 722 kcal, klasy 4-8: 861 kcal 

 
CZWARTEK 

Krupnik z jarzynkami (250ml) 
Schab pieczony w sosie własnym (100g/120g),  

ziemniaki(120g/150g), młoda kapusta z koperkiem (80g/100g) 
Kompot z owocami (220ml) 

klasy 1-3: 747 kcal, klasy 4-8: 902 kcal 

 
PIĄTEK 

Zupa pieczarkowa z łazankami (250ml) 
Paluszki z fileta z mintaja (80g/100g), ziemniaki  pieczone 
(120g/150g), marchewka duszona z groszkiem (80g/100g) 

Kompot z owocami (220ml) 
klasy 1-3: 759 kcal, klasy 4-8: 905 kcal 

 
ŻYCZYMY SMACZNEGO !!! 



 
 

SKŁAD SUROWCÓW I WYKAZ ALERGENÓW 
DAŃ OBIADOWYCH 

 
 
 

PONIEDZIAŁEK 
1.Zupa koperkowa z ryżem 

(wywar z  kurczaka,  koperek, marchewka, pietruszka, cebula, , sól, pieprz, warzywa suszone, ryż śmietana 30%, 
masło 82%) 

2.Kurczak w sosie gyros,  kaszka bulgur, surówka z ogórków kiszonych 
(filet z kurczaka, cebula, papryka, czosnek, seler naciowy,,   mąka pszenna, olej rzepakowy, przyprawa gyros, 

papryka czerwona, curry,  śmietana 30%,,warzywa suszone, kasza bulgur,   pieprz, sól, ogórek kiszony, cebula 
czerwona, oliwa z oliwek) 

 

 
WTOREK 

1.Zupa kalafiorowa z zacierką 
(wywar z kurczaka, kalafior, , mąka pszenna, śmietana 30%, , cebula,   marchewka, , pietruszka, seler,   por, 

pieprz, sól, natka) 
2.Sznycelek wieprzowy, ziemniaki, mizeria 

(łopatka wieprzowa, mąka pszenna,  jaja, bułka tarta pszenna, sól, pieprz, olej rzepakowy, ziemniaki, ogórki 
świeże, jogurt naturalny) 

 

 
ŚRODA 

1.Zupa ogórkowa z ziemniakami 
(wywar z kurczaka,  masło 82%, ,  ogórki kiszone ,marchewka, cebula, pietruszka, seler,   ziemniaki, koperek, 

pieprz, sól, śmietana 30%, ) 
2.Makaron  kokardki ze świeżymi truskawkami i serkiem mascarpone 
(mąka pszenna, ser mascarpone, śmietana 30%, mleko 2,5 %, truskawki świeże, cukier) 

 
 

CZWARTEK 
1.  Krupnik z jarzynkami 

(wywar z  kurczaka,  marchewka, pietruszka, cebula, por, seler,   kapusta włoska, kasza jęczmienna, sól, pieprz, 
warzywa suszone, natka pietruszki ) 

2.Schab pieczony w sosie własnym, ziemniaki , młoda kapusta z koperkiem 
(schab wieprzowy, kminek, czosnek, koperek, olej rzepakowy, warzywa suszone, sól, pieprz, śmietana 30%,, 

mąka pszenna, młoda kapusta, masło 82%,) 

 
 

PIĄTEK 
1.Zupa pieczarkowa z łazankami 

(wywar z kurczaka , cebula, masło 82%, pieczarki, por,   marchew,  pietruszka, seler, , sól, pieprz ziołowy,  
warzywa suszone, mąka pszenna, śmietana 30%,natka pietruszki ) 

2.Paluszki z fileta z mintaja, ziemniaki pieczone, marchewka duszona z groszkiem 
(filet z mintaja, jaja, mąka pszenna, bułka tarta, masło 82%, śmietana 30% olej rzepakowy, sól, pieprz, 

ziemniaki rozmaryn, czosnek,, marchew, groszek,) 


