
JADŁOSPIS - GRUDZIEŃ 2022 – SZKOŁA 
 

01.12.2022 – Czwartek 

Barszcz ukraiński, pulpeciki w sosie pieczarkowym, ziemniaki, marchewka mini 

na parze, kompot śliwkowy (seler, nabiał, gluten, jaja) 

02.12.2022 – Piątek 

Zupa ryżowa, miruna z pieca, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej i marchwi, 

kompot wiśniowy (seler, ryba, jaja, gluten) 

05.12.2022 – Poniedziałek 

Zupa kalafiorowa z grysikiem, spaghetti z sosem bolońskim, kompot z aronii 

(seler, gluten) 

06.12.2022 – Wtorek 

Rosół z makaronem, kotlet schabowy, ziemniaki, sałata lodowa z jogurtem, 

kompot wieloowocowy (gluten, jaja, seler, nabiał) 

07.12.2022 – Środa 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, udziec pieczony z kurczaka, ryż na sypko, 

surówka z marchewki i pomarańczy, kompot z czarnej porzeczki (seler, nabiał) 

08.12.2022 – Czwartek 

Zupa jarzynowa, paluszki rybne, ziemniaki, sałatka z białej kapusty, kompot z 

aronii (seler, nabiał, ryba, gluten, jaja) 

09.12.2022 – Piątek 

Zupa grochowa, makaron z serem, masłem i cukrem, kiwi, kompot wiśniowy 

(seler, gluten, nabiał) 

12.12.2022 – Poniedziałek 

Kapuśniak, jajko sadzone, ziemniaki, marchew oprószana, kompot agrestowy 

(seler, jaja, gluten, nabiał) 

13.12.2022 – Wtorek 

Zupa grysikowa, schab po sztygarsku, kopytka ziemniaczane, sałatka z 

czerwonej kapusty, kompot śliwkowy (seler, gluten) 



14.12.2022 – Środa 

Barszcz zabielany z ziemniakami, gulasz z łopatki wp. , kasza pęczak, ogórek 

kiszony, kompot wieloowocowy (seler, gluten, nabiał) 

15.12.2022 – Czwartek 

Zupa z ciecierzycy, ryż z jabłkami i bitą śmietaną, kompot z czarnej porzeczki 

(seler, gluten, nabiał) 

16.12.2022 – Piątek 

Krem z dyni z groszkiem ptysiowym, mintaj panierowany, ziemniaki, surówka z 

kiszonej kapusty, kompot z aronii (seler, nabiał, gluten, ryba, jaja) 

19.12.2022 – Poniedziałek 

Żurek z jajkiem, potrawka z kurczaka, ryż na sypko, surówka z marchewki i 

jabłka, kompot wiśniowy (seler, jaja, gluten, nabiał) 

20.12.2022 - Wtorek 

Kapuśniak, kotlet mielony, ziemniaki, buraczki, kompot agrestowy (seler, jaja, 

gluten) 

21.12.2022 – Środa 

Zupa krem cebulowy z grzankami, nugetsy z kurczaka, ziemniaki, mix sałat z 

sosem vinegrette, kompot z czarnej porzeczki (seler, nabiał, gluten, jaja) 

22.12.2022 – Czwartek 

Zupa gulaszowa, pierogi z truskawkami, kompot z czarnej porzeczki (seler, 

nabiał, gluten) 

Składniki potraw do wglądu u intendentki.  


