
 

DATA  JADŁOSPIS SKŁADNIKI 
Poniedziałek 

16 maja 

  2022 r. 
 

 zupa ogórkowa z ziemniakami  
 spaghetti 
 herbata z miodem i cytryną 

  

      

Wywar mięsno – warzywny (mięso wieprzowe 

łopatka, marchew, pietruszka, seler, por), 

mąka pszenna (gluten), sól, pieprz 

prawdziwy, ziele angielskie, liść laurowy,  

ziemniaki, cukier,  masło, śmietana 

(śmietanka, stabilizatory), cytryna, miód, 

herbata czarna granulowana, ogórki 

kwaszone, mięso wieprzowe łopatka, 

koncentrat pomidorowy, ketchup, makaron 

spaghetti (mąka pszenna), olej rzepakowy. 

Wtorek 
17 maja  

2022 r. 

 zupa koperkowa z ryżem  
 kurczak pieczony 
 ziemniaki 
 buraczki 
 kompot  

 

Wywar mięsno – warzywny, (mięso wieprzowe 

łopatka, marchew, pietruszka, por, seler), 

ziemniaki, mąka pszenna (gluten),   sól, 

pieprz prawdziwy, liść laurowy, ziele 

angielskie, olej rzepakowy, cebula,  cukier, 

nać pietruszki, mięso drobiowe udziec, 

buraki, papryka czerwona łagodna, przyprawa 

do kurczaka, ryż,  koper, mleko, owoce 

mrożone (jabłka, śliwki), jogurt naturalny, 

jabłka, kasza, koper śmietana (śmietanka, 

stabilizatory). 

Środa 
18 maja 

 2022 r. 

 żur z ziemniakami 
 pyzy drożdżowe z jogurtem 

truskawkowym 
 herbata malinowa 

 

Wywar mięsno – warzywny ( mięso drobiowe, 

marchew, pietruszka, por, seler),  ziemniaki,  

sól, pieprz prawdziwy, liść laurowy, ziele 

angielskie,  cukier,  żur, kiełbasa śląska, 

cebula, olej rzepakowy, makaron, herbata 

malinowa, cebula, olej rzepakowy, jogurt 

truskawkowy, pyzy drożdżowe (mąka 

pszenna, drożdże).  

Czwartek 
19 maja 

 2022 r. 

 zupa jarzynowa 
 schab w sosie 
 kasza jęczmienna  
 sałatka z marchwi, ogórka 

kwaszonego i cebuli 
 kompot  

Wywar mięsno – warzywny (mięso wieprzowe 

łopatka, marchew, pietruszka, , por, seler), 

mąka pszenna (gluten), śmietana 

(śmietanka, stabilizatory), mięso wieprzowe 

schab, sól, pieprz prawdziwy, liść laurowy, 

ziele angielskie, ziemniaki, cukier, owoce 

mrożone (jabłka, truskawki), cukier, olej 

rzepakowy, ogórek kwaszony, cebula, 

szczypior, kasza jęczmienna, fasola 

szparagowa, brokuł, kalafior, groszek. 

Piątek 
20 maja  
2022 r. 

 czerwony barszcz z makaronem 
 jajko sadzone 
 ziemniaki 
 mizeria 
 herbata miętowa 

 

Wywar mięsno – warzywny (mięso drobiowe 

kurczak, marchew, pietruszka, seler), 

ziemniaki, mąka pszenna (gluten), jajka, olej 

rzepakowy, mleko, sól, pieprz prawdziwy, 

ziele angielskie, liść laurowy, cukier, nać 

pietruszki,  śmietana (śmietanka , 

stabilizatory), buraki, ogórek zielony, jogurt 

naturalny, mleko, herbata czarna 

granulowana, mięta, cukier, makaron ( mąka 

pszenna). 

Wykaz produktów i alergenów dostępny u intendenta szkoły. 

 


