
                               JADŁOSPIS           27.03.2023  - 31.03.2023
DZIEŃ Rodzaj posiłku

Waga 
(g) Skład z wytłuszczeniem alergenów

ŚNIADANIE

Pieczywo z serem zółtym, 
sałata, ogórek                           
Herbata owocowa

50    
30    

200    

Bułka kukurydziana-mąka przenna, woda, przemiał kukurydziany 14%, drozdże, sól ziarno słonecznika, 
sielnie lniane, emulgator, lecytyna rzepakowa, regulator kwasowości, kwas cytrynow, Ser zółty, sałata, 
ogórek kiszony, Herbata owocowa- żurawinowa, miód.

27.03.2023 
PONIEDZIAŁEK

OBIAD

Zupa wiejska                                   
Ryż z jabłkiem i brzoswinią z 
jogurtem                                    
Kompot jabłkowy

260      
40         
250            
150       
150  
200

Zupa wiejska -woda, ziemniaki, szynka wieprzowa, marchew, pietruszka, seler, por,warzywa suszone, sól, 
pieprz ziołowy, pieprz czarny,  czosnek, liść laurowy, ziele angielskie,natka pietruszki , koperek, 
majeranek. Ryż z jabłkami brzoskwinią i smietaną- ryż,woda,  masło, śmietana, jogurt naruralny -
(śmietanka pasteryzowana kultury bakterii)jabłka, cukier, cukier puder, brzoskwinia, cytryny. Kompot 
owocowy- jabłka, cukier.

PODWIECZOREK Ciastka zbożowe,  jabłko 50
Ciastko zbożowe z owocami 20g- pełnozierniste płatki owsiane, mąka przenna pałnoziarnista,żytnia, 
owoce suszone, rodzynki, daktyle,mąka ryżowa, olek słonecznikowy, inulina,skoncentrowany sok 
jabłkowy, żurawina, aromat naturalny , mleko , soja 

ŚNIADANIE

Kajzerki z twarożkiem, rzodkiewką 
i szcypiorkiem                                        
Kawa zbożowa

50     
10     

30  10   
00 
200

 Bułka kajzerka- mąka pszenna 750, woda, drozdże, sól, cukier, masło extra, Twarożek ze szczypiorkiem- 
mleko pasteryzowane, czyste kultury mleczarskie,cukier mleczny, szczypiorek,pomidor. Kawa zbożowa 
inka-jeczmień żyto , cykoria, burak cukrowy, mleko , miód

28.03.2023 
WTOREK

OBIAD

Zupa krem z dyni z grzankami                                     
Ryba panierowana                                       
Ziemniaki                                                     
Surówka z ogórka kiszonego                       
Herbata z cytryną

200        
150     
110      
110                   
200

Zupa krem z dyni -woda, korpusy drobiowe,dynia, przecier pomidorowy,  marchew, pietruszka, seler, 
por,warzywa suszone, sól, pieprz ziołowy, pieprz czarny,  liść laurowy, ziele angielskie,natka pietruszki , 
koperek, lubczyk, śmietana. grzanki. Ryba panierowana -filet z morszczuka, olej rzepakowy, bulka tarta, 
płatki kukurydziane , mąka kukurydziana, mieszanka ziół do ryb , sól, jaja, pieprz ziołowy. Ziemniaki z 
wody - ziemniaki , woda , sól ,masło extra. ,Sałatka z ogórków- ogórki kiszone, kukurydza , cebula, 
szczypiorek, oliwa z oliwek,  musztarda, mieszanka naturalnych ziół do sałatek. Herbata z cytryną i 
miodem.

PODWIECZOREK Chrupki kukurydziane, sok owocowy 50 Chrupki kukurydziane - kasza kukurydziana , nierafinowany cukier trzcinowy, olej słonecznikowy, puree 
bananowe, sól moeska, aromat naturalny, emulgator- lecytyna słonecznikowa. Sok 100% jabłkowy



ŚNIADANIE

Pieczywo śniadaniowe z 
powidłami śliwkowymi, banan                             
Kakao

50     
10     

80  10   
00 
200

Bułka kukurydziana-mąka przenna, woda, przemiał kukurydziany 14%, drozdże, gluten przenny,sól ziarno 
słonecznika, sielnie lniane. Powidła- śliwki węgierki, cukier. Banan. Kakao- mleko, miód.

29.03.2023 
ŚRODA

OBIAD

Zupa ziemniaczana                               
Spaghetti bolognese                                
Lemoniada pomarańczowa

260       
40    
110              
150     
110     
200        
200

Zupa ziemniaczana   -woda,   ziemniaki, , korpusy drobiowe, marchew, pietruszka, seler, por,warzywa 
suszone, sól, pieprz ziołowy, pieprz czarny,  czosnek, liść laurowy, ziele angielskie,natka pietruszki , 
koperek, majeranek, mąka pszenna,śmietana.  Makaron z sosem spagetti- mąka przenna , woda, sól 
,mięso wieprzowe, przecier pomidorowy, ser zółty, pieprz sól , majeranek mieszanka ziół do mięs, pieprz 
ziołowy , lubczyk, czosnek. Lemoniada- woda, pomarańcze, miód.

PODWIECZOREK Mus owocowy + andruty 20 Mus owocowy- mus 100%, jabłko, banan, truskawka, witamina C. Andruty- mąka pszenna, cukier, olej 
rzepakowy.

ŚNIADANIE

Płatki jęczmienne na mleku  Sok 
100%                                                    
Drożdżóweczka z serem

50     
10     
30    

10 200

 Zupa mleczna z owocami - mleko, płatki jęczmienne, mleko, miód, żurawina suszona, rodzynki. Sok 
owocowy - 100 % pomarańczowy. Drożdżówka- mąka pszenna, drożdże, mleko, cukier, masło, jaja, 
twaróg, cukier waniliowy.

30.03.2023 
CZWARTEK

OBIAD

Zupa grochowa                                 
Pulpety w sosie koperkowym           
Kasza kuskus                                    
Marcheweczki mini                              
Kompot owocowy

50     
10     
30    

10 200

Zupa grochowa - woda, ziemniaki,groch łupany,   korpusy drobiowe, marchew, pietruszka, seler, por,mąka 
przenna, warzywa suszone, sól, pieprz ziołowy, pieprz czarny,  czosnek, liść laurowy, ziele 
angielskie,natka pietruszki , koperek, majeranek.  Pulpety z sos. koperkowym- łopatka wp, szynka 
wieprzowa , mieszanka ziół do mięs , sól, bułka tarta, mąka przenna ,jaja, olej rzepakowy,czosnek 
granulowany,  pieprz ziołowy, pieprz czarny, śmietana, koperek. Kasza kuskus- kasza kuskus, woda, 
masło, sól. Marcheweczki mini- woda, masło, sól, cukier, sok z cytryny. Kompot owocowy- truskawki, 
śliwki, czarna porzeczka, cukier.

PODWIECZOREK batonik zbożowy z owocami 20
Batonik owocowy- płatki owsiane pełnoziarniste 15%, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, syrop 
glukozowy, orzeszki arachidowe 18%, polewa kakaowo-mleczna 16% (cukier,  serwatka w proszku 
(z mleka), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 6%, mleko w proszku odtłuszczone, miazga 

ŚNIADANIE
Pasta jajeczna, pomidor    
Herbata owocowa

50     
10     
30    

10 200

Bułka kukurydziana-mąka przenna, woda, przemiał kukurydziany 14%, drozdże, gluten przenny,sól ziarno 
słonecznika, sielnie lniane. Pasta jajeczna- jaja, jogurt grecki, musztarda, szczypiorek, pieprz czarny, 
pomidor herbata owocowa- malinowa, miód, cytryna.

31.03.2023 
PIĄTEK

OBIAD

Barszcz ukraiński                       
Naleśniki z serem, dżemem ze 
śmietaną                                
Lemoniada pomarańczowa

260       
40   
250             
110          
150    
200   

Barszcz ukraiński   - woda,buraki, ziemniaki, korpusy drobiowe, marchew,kapusta, groch jaś, pietruszka, 
seler, por,mąka przenna, warzywa suszone, sól, pieprz ziołowy, pieprz czarny,  czosnek, liść laurowy, 
ziele angielskie,natka pietruszki , koperek, majeranek. Naleśniki z serem dzemem, śmietana - mąka przenna 
45 , jaja, twaróg, mleko, cukier, cukier waniliowy, woda, olej rzepakowy, dżem- owoce cukier, truskawki , 
jogurt, śmietana masło extra- smietanka pasteryzowana zmleka, cukier puder. lemoniada- pomarańcze, 
miód.

PODWIECZOREK Mandarynka + wafle ryżowe 150 Wafle ryżowe- ryż biały, brązowy

Z przyczyn niezależnych od szkoły jadłospis może ulec zmianie 


