
 

  

M E N U   O B I A D O W E   S Z K O Ł A  - OD  06.12  DO  24.12 

PONIEDZIAŁEK 06.12 

Zupa: Krem zmaniaczano –porowy z gałką muszkatołową i prażonymi pestkami dyni /7,9/ 

Drugie danie: Strogonow drobiowy /bez pieczarek/ z natką pietruszki pyzy drożdżowe /1,7/ buraczki 

zasmażane z cebulą i jabłkiem 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Mandarynka/ Koktajl na jogurcie naturalnym z bananem i owocami leśnymi /7/ 

 

WTOREK 07.12 

Zupa: Ogórkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami koperkiem i śmietaną /7,9/ 

Drugie danie: Kotlet de volaile z masłem i natką pietruszki /1,3,7/ puree ziemniaczane z koperkiem /7/ 

marchewka z groszkiem glazurowana masłem /7/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Bułeczka cynamonowa z rodzynkami /1,3,7/  

ŚRODA 08.12 

Zupa: Delikatna zupa grochowa na wywarze mięsnym /9/ 

Drugie danie: Pancakes /1,3,7/z musem z owoców leśnych i sosem jogurtowym /7/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Kisiel wiśniowy z żurawiną / Jabłko 

 

CZWARTEK 09.12 

Zupa: Rosół drobiowy z jarzynami makaronem jajecznym i natką pietruszki /1,3,9/ 

Drugie danie: Zrazy wieprzowo-wołowe z ogórkiem kiszonym w sosie własnym kasza gryczana z natką 

pietruszki blanszowany mix warzyw 

 Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Babka marmurkowa /1,3/ 

 

PIĄTEK  10.12 

Zupa: Krem z czerwonej soczewicy z pomidorami mlekiem kokosowym i curry /9/ 

Drugie danie: Panierowany filet z dorsza /1,3,4/ pieczone ziemniaczki sos tatarski z koperkiem na jogurcie 

naturalnym /7/ surówka z kiszonej kapusty jabłka i marchewki 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Banan / 2 wafelki kukurydziane 



 

PONIEDZIAŁEK  13.12 

Zupa: Jarzynowa z kapustą włoską brokułem i kalafiorem /9/ 

Drugie danie: Pierogi z mięsem /1/ okraszane cebulką kapusta kiszona na ciepło 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Jogurt naturalny z pieczonym jabłkiem żurawiną prażonym słonecznikiem i pestkami dyni /7/  

/ Gruszka 

 

WTOREK 14.12 

Zupa: Rosół drobiowy z jarzynami makaronem jajecznym i natką pietruszki  /1,3,9/ 

Drugie danie: Delikatny gyros drobiowy ryż paraboliczny z warzywami surówka koperkowa z kukurydzą 

lekki dip ogórkowy na jogurcie naturalnym /7/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Ciasto czekoladowe z wiśniami i kokosem /1,3/ 

 

ŚRODA 15.12 

Zupa: Fasolowa z mięsem i ziemniakami /9/ 

Drugie danie: Wegetariańska  carbonara ze śmietaną cukinią natką pietruszki i suszonymi pomidorami 

/1,3,7/ blanszowany brokuł mini marchewki 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Galaretka pomarańczowa z owocami /winogrono, banan, mandarynka/  

 

CZWARTEK 16.12 

Zupa: Krem z zielonych warzyw z tartą mozzarellą /7,9/ 

Drugie danie: Bitki ze schabu /1/ sos pieczeniowo- majerankowy gotowane ziemniaki baby z koperkiem 

surówka z białej kapusty marchewki i kiszonego ogórka  

Napój: Kompot wieloowocowy 

 Deser: Domowa jagodzianka /1,3,7/ 

 

PIĄTEK 17.12 

Zupa: Pomidora ze śmietanką ryżem jaśminowym i natką pietruszki /7,9/ 

Drugie danie: Naleśniki z domieszką mąki orkiszowej/1,3,7/ mus serowy /3,7/ powidła śliwkowe na ciepło 

Napój: Kompot wieloowocowy  

Deser: Koktajl rafaello na jogurcie naturalnym z bananem i cynamonem /7/ 

 

PONIEDZIAŁEK 20.12 

Zupa: Szczawiowa z jajkiem i ziemniakami /zabielana /3,7,9/ 

Drugie danie: Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z warzywami i ananasem  kasza bulgur z natką pietruszki i 
kurkumą blanszowany mix warzyw 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Jabłko /Ciastko korzenne /3/ 

 

 



 

WTOREK 21.12 

Zupa: Barszczyk czerwony z jarzynami i łazankami /9,1/ 

Drugie danie: Paluszki rybne z dorsza /1,3,4/ puree ziemniaczane z koperkiem /7/ kapusta kiszona 

duszona z jabłkiem cebulką 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Piernik z  powidłami śliwkowymi i polewą czekoladową /1,3,7/ 

 

ŚRODA 22.12 

Zupa: Kapuśniak z kiszonej i słodkiej kapusty z ziemniakami i koperkiem na wywarze mięsnym /9/ 
Drugie danie: Nuggetsy z kurczaka w marynacie jogurtowej /1,3,7/ ryż paraboliczny z warzywami 

domowy colesław  
Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Gruszka/ Budyń jaglany czekoladowy z truskawkami  

 

CZWARTEK 23.12 

Zupa: Krem marchewkowy z nutką pomarańczy i imbiru /9/ 

Drugie danie: Pulpety drobiowo-wieprzowe /3/ w sosie chrzanowo-koperkowym /7/ gotowane 

ziemniaczki  baby surówka z buraczków z natką pietruszki  

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Ciasto drożdżowe z owocami i kruszonką /1,3,7/ 

 

PIĄTEK  24.12 

Zupa: Krupnik z kaszą jęczmienną i natką pietruszki /1,9/ 

Drugie danie: Pierogi z białym serkiem /3,7/ mus wiśniowo-śmietanowy/7/ tarta marchew 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Banan/ dwa wafelki kukurydziane 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALERGENY POKARMOWE WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH: 
 

1 – Zboża zawierające gluten, 2 – Skorupiaki i produkty pochodne 
3 – Jaja i produkty pochodne, 4 – Ryby i produkty pochodne, 5 – Orzeszki ziemne (arachidowe) 

6 – Soja i produkty pochodne, 7 – Mleko i produkty pochodne, 8 – Orzechy, 9 – Seler i produkty pochodne, 10 – 
Gorczyca i produkty pochodne, 11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne 

12 – Dwutlenek siarki, 13 – Łubin, 14 – Mięczaki 
 


