
JADŁOSPIS NA PAŹDZIERNIK 2022 – SZKOŁA

03.10.2022 – Poniedziałek

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

wieloowocowy (seler, gluten)

04.10.2022 – Wtorek

Zupa cebulowa z grzankami, kotlet mielony, ziemniaki, buraczki, kompot

agrestowy (seler, nabiał, gluten, jaja)

05.10.2022 – Środa

Zupa pomidorowa z makaronem, udziec pieczony z kurczaka, kasza bulgur,

fasolka szparagowa, kompot wiśniowy (seler, gluten, nabiał)

06.10.2022 – Czwartek

Zupa jarzynowa, mintaj z pieca, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej, kompot z

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

07.10.2022 – Piątek

Zupa fasolowa, ryż z jabłkami i bitą śmietaną, kompot śliwkowy, soczek

owocowy (seler, gluten, nabiał)

10.10.2022 – Poniedziałek

Zupa brokułowa, bitki z schabu, kopytka, sałatka z kapusty czerwonej, kompot

agrestowy (seler, nabiał, gluten)

11.10.2022 – Wtorek

Zupa z soczewicy z kiełbasą, pierogi z truskawkami i masłem, batonik musli,

kompot z czarnej porzeczki (seler, gluten, nabiał)

12.10.2022 – Środa

Rosół z makaronem, filet z kurczaka panierowany, ziemniaki, sałata zielona z

śmietaną, kompot wieloowocowy (seler, nabiał, jaja, gluten)

13.10.2022 – Czwartek

Zupa ziemniaczana, gołąbki bez zawijania, sos pomidorowy, kompot śliwkowy

(seler, nabiał, gluten)



14.10.2022 – Piątek

Zupa pieczarkowa, ryba panierowana, ziemniaki, surówka „colesław”, kompot z

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

17.10.2022 – Poniedziałek

Żurek z jajkiem i kiełbasą, naleśniki z serem i truskawkami, kompot wiśniowy

(seler, jaja, gluten, nabiał)

18.10.2022 – Wtorek

Zupa krem z dyni z groszkiem ptysiowym, pulpeciki w sosie koperkowym,

ziemniaki, kompot z czarnej porzeczki (seler, nabiał, jaja, gluten)

19.10.2022 – Środa

Barszcz zabielany z ziemniakami, potrawka z kurczaka, ryż, marchewki mini na

parze, kompot agrestowy (seler, nabiał, gluten)

20.10.2022 – Czwartek

Zupa ryżowa, kotlet schabowy, ziemniaki, sałatka z białej kapusty, kompot z

aronii (seler, jaja, gluten)

21.10.2022 – Piątek

Zupa wielowarzywna z zacierką, medaliony z mintaja, sałata lodowa z jogurtem,

kompot wieloowocowy (seler, nabiał, jaja, gluten, ryba)

24.10.2022 –Poniedziałek

Zupa ogórkowa z ryżem, jajko sadzone, ziemniaki, marchew oprószana, kompot

wiśniowy (seler, nabiał, gluten, jaja)

25.10.2022 – Wtorek

Barszcz ukraiński, pieczeń z łopatki, kasza pęczak, sałatka z czerwonej kapusty,

kompot śliwkowy (seler, nabiał, gluten)

26.10.2022 – Środa

Zupa koperkowa z zacierką, kotlet pożarski, ziemniaki, buraczki, kompot

agrestowy (seler, nabiał, gluten, jaja)



27.10.2022 – Czwartek

Kapuśniak, gulasz drobiowy z cukinią i papryką, ryż, kompot wieloowocowy

(seler, nabiał, gluten)

28.10.2022 – Piątek

Krem marchewkowy z grzankami, ryba z pieca, surówka z kapusty pekińskiej,

kompot śliwkowy (nabiał, gluten, seler, ryba, jaja)

31.10.2022 – Poniedziałek

Krupnik, pieczeń rzymska, ziemniaki, kapusta zasmażana, kompot z aronii (seler,

nabiał, gluten)

Składniki potraw do wglądu u intendentki.


