
 

DATA                                               RODZAJ POSIŁKU 

24.01.022r. 

PON. 

Zupa zalewajka z kiełbasą drobiową, boczkiem i jajkiem. Pieczywo mieszane. 

Ryż z truskawkami i śmietanką. Kompot owocowy.                                Jogurt bakuś. 

25.01.022r. 

WTOREK 

Rosół z makaronem. Wek. 

Ziemniaki z koperkiem, polędwiczki wieprzowe w sosie warzywnym,sałata rzymska, 

pomidorki koktajlowe,papryka kolorowa,granat,kukurydza,sos winegret. 

Kompot owocowy. 

26.01.022r. 

ŚRODA 

Zupa ogórkowa z ziemniakami. Pieczywo mieszane. 

Ziemniaki z koperkiem,gołąbki z mięsa cielęcego i ryżu w sosie pomidorowym. 

Herbata z cytryną.                                                                                    Mandarynka.    

27.01.022r. 

CZWARTEK 

Barszcz ukraiński z ziemniakami i jajkiem. Pieczywo mieszane. 

Ziemniaki z koperkiem, kotlet schabowy panierowany,surówka z selera i marchewki. 

Kompot owocowy. 

28.01.022r. 

PIĄTEK 

Zupa marchewkowa z makaronem. Wek 

Ziemniaki z koperkiem, ryba miruna smażona, surówka wielowarzywna. 

Kompot owocowy. 

31.01.022r. 

PON. 

Zupa ziemniaczana z kiełbasą drobiową. Pieczywo mieszane. 

Makaron penne z filetem z indyka w sosie śmietanowym,bukiet warzyw z masłem i 

bułką tartą. Kompot owocowy. 

  

01.02.022r. 

WTOREK 

Zupa dyniowa z groszkiem ptysiowym. 

Ziemniaki z koperkiem,pieczeń rzymska w sosie koperkowym,surówka z kapusty 

czerwonej. Kompot owocowy. 

02.02.022r. 

ŚRODA 

Zupa neapolitańska z kurczakiem i serem żółtym Pieczywo mieszane. 

Łazanki z kapusty kiszonej , mięsa drobiowego i boczku. Herbata owocowa. 

 

03.02.022r. 

CZWARTEK 

Zupa zacierkowa z zieloną pietruszką. Wek. 

Ryż z kukurydzą, gulasz z cielęciny, sałata lodowa,ogórek zielony. papryka kolorowa, 

szczypiorek,oliwa z oliwek. Kompot owocowy. 

 

04.02.022r. 

PIĄTEK 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami. Pieczywo mieszane. 

Ziemniaki, kotlet rybny, surówka z kapusty kiszonej. Kompot owocowy. 

  

07.02.022r. 

PON. 

Zupa grochowa z ziemniakami i kiełbasą drobiową.Bułeczka. 

Naleśniki z serem i jabłkiem mus truskawkowy. Kompot owocowy. 

08.02.022r. 

WTOREK 

Zupa pomidorowa z makaronem. Wek. 

Kasza jęczmienna, klopsik drobiowo- wieprzowy w sosie warzywnym,surówka z 

ogórka kiszonego z marchewką i cebulką. 

Herbata z cytryną.                                                                        Kiwi. 

09.02.022r. 

ŚRODA 

Kapuśniak z kapusty kiszonej z kiełbasą i boczkiem. Pieczywo mieszane. 

Kluski leniwe z masłem,sałatka owocowa. Kompot owocowy. 

10.02.022r. 

CZWARTEK 

Zupa cebulowa z grzankami. 

Ziemniaki z koperkiem,kotlet mielony,buraczki zasmażane. 

Kompot owocowy. 

11.02.022r. 
PIĄTEK 

Barszcz biały z jajkiem. Pieczywo mieszane. 
Ziemniaki z koperkiem, ryba miruna smażona,surówka z kiszonej kapusty. 

Kompot owocowy. 
WYKAZ POTRAW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ SUBSTANCJE POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE ALERGICZNE ZNAJDUJĄ SIĘ U INTENDENTA SZKOŁY.  
 

 


