
MENU NA PAŹDZIERNIK 2020 – SZKOŁA 
 

01.10.2020 – Czwartek 

Barszcz ukraiński z ziemniakami(seler,nabiał) 

Naleśniki z serem i dżemem, gruszka, woda z cytryną (nabiał,gluten,jaja) 

 

02.10.2020 – Piątek 

Zupa kalafiorowa z kaszą manną (gluten,seler) 

Ryba panierowana z pieca, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej, kompot 
wieloowocowy (ryba,jaja,gluten) 

 

05.10.2020 – Poniedziałek 

Krem z zielonego groszku z grzankami (seler,nabiał,gluten) 

Jajko sadzone, ziemniaki, marchewka zasmażana, kompot wiśniowy 
(jaja,gluten,nabiał) 

 

06.10.2020 – Wtorek 

Zupa pieczarkowa z makaronem (seler,jaja,nabiał,gluten) 

Pieczeń rzymska, kasza na sypko, buraczki, kompot agrestowy (jaja,gluten) 

 

07.10.2020 – Środa 

Rosół z makaronem (seler,gluten,jaja)  

Filet z kurczaka panierowany, ziemniaki, mizeria, kompot z czarnej porzeczki 
(jaja,gluten,nabiał) 

 

 

 



08.10.2020 – Czwartek 

Zupa ryżowa (seler) 

Schab po sztygarsku, kluski śląskie, sałatka z czerwonej kapusty, kompot 
truskawkowy (gluten,jaja) 

 

09.10.2020 – Piątek 

Zupa fasolowa (seler) 

Ryż z jabłkami i bitą śmietaną, woda z cytryną (nabiał) 

 

12.10.2020 – Poniedziałek 

Zupa pomidorowa z makaronem (seler,gluten,nabiał,jaja) 

Pulpety w sosie koperkowym, ziemniaki, marchewka mini, kompot wiśniowy 
(jaja,gluten,nabiał) 

 

13.10.2020 – Wtorek 

Zupa ogórkowa z ziemniakami (seler,nabiał) 

Kurczak pieczony, ryż na sypko, sałata zielona z jogurtem, kompot 
wieloowocowy (nabiał) 

 

14.10.2020 – Środa 

Zupa grysikowa (seler,gluten) 

Placki ziemniaczane z śmietaną, owoc, kompot z czarnej porzeczki 
(gluten,jaja,nabiał) 

 

15.10.2020 – Czwartek 

Barszcz zabielany z ziemniakami (seler,nabiał) 

Gulasz wieprzowy, kasza gryczana, ogórek kiszony, kompot śliwkowy (gluten) 

 



16.10.2020 – Piątek 

Zupa jarzynowa (seler,nabiał,gluten) 

Ryba z pieca, ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot z aronii (ryba,gluten) 

 

19.10.2020 – Poniedziałek 

Zupa wielowarzywna (seler,nabiał) 

Fasolka po bretońsku, chleb, kompot agrestowy (gluten) 

 

20.10.2020 – Wtorek 

Zupa koperkowa z zacierką (seler,nabiał,gluten,jaja) 

Eskalopki z kurczaka, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, kompot wiśniowy 
(jaja,gluten) 

 

21.10.2020 – Środa 

Zupa gulaszowa (seler) 

Pierogi z jagodami i masłem , kompot wieloowocowy (gluten,nabiał) 

 

22.10.2020 – Czwartek 

Krem z dyni z groszkiem ptysiowym (seler,nabiał,gluten) 

Paluszki rybne, ziemniaki, sałatka szwedzka, kompot z czarnej porzeczki 
(ryba,jaja,gluten) 

 

23.10.2020 – Piątek 

Żurek z jajkiem (seler,nabiał,jaja,gluten) 

Kotlety ziemniaczane z sosem pieczarkowym, surówka z pory z marchewką 
,kompot z aronii (jaja,gluten,nabiał) 

 



26.10.2020 – Poniedziałek 

Kapuśniak (seler) 

Spaghetti z sosem bolońskim, kompot wieloowocowy (gluten) 

 

27.10.2020 – Wtorek 

Zupa cebulowa z grzankami (seler,gluten,nabiał) 

Mintaj po grecku, ziemniaki, kompot wiśniowy (ryba,gluten,seler) 

 

28.10.2020 – Środa 

Zupa brokułowa z ziemniakami (seler,nabiał) 

Pieczeń z indyka, kasza bulgur, surówka z marchewki i jabłka, kompot z czarnej 
porzeczki (gluten,nabiał) 

 

29.10.2020 – Czwartek 

Rosół z makaronem (seler,gluten,jaja) 

Kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana, kompot z aronii (jaja,gluten) 

 

30.10.2020 – Piątek 

Zupa z soczewicy (seler,gluten) 

Kluski na parze z nadzieniem owocowym i masłem, woda z cytryną, owoc 
(gluten,nabiał) 

 

Składniki potraw do wglądu u intendenta. 

 


