
JADŁOSPIS 

26.09.2022r. - 07.10.2022r. 

Klasy I – III i IV – VIII 

Poniedziałek 26.09.2022 r. gramy   kalorie 

Zupa koperkowa z brązowym ryżem (laktoza, seler), 

Naleśniki z serem i brzoskwiniami posypane cukrem pudrem 

(laktoza, jajka, gluten), 

Kompot wieloowocowy 

     250 g 

     

     250 g 

     200 g 

 156 kcal 

  

 398 kcal 

   88 kcal 

Wtorek 27.09.2022 r.   

Zupa z żółtej fasolki szparagowej z makaronem (gluten, seler, 

laktoza), 

Ziemniaki z koperkiem (laktoza), 

Sznycel drobiowy (jajka, gluten), 

mizeria (laktoza), 

Kompot wieloowocowy 

     

     250 g 

     150 g 

     100 g 

       50 g 

     200 g 

 

154 kcal 

199 kcal 

 148 kcal 

   72 kcal 

   88 kcal 

Środa  28.09.2022 r.   

Żurek z jajkiem, kiełbasą i chlebem (gluten, seler, laktoza), 

Makaron świderki z białym serem (laktoza, gluten), 

marchewka, 

Kompot wieloowocowy 

    250 g 

    250 g 

      20 g 

    200 g 

220 kcal 

365 kcal 

10 kcal 

88  kcal 

Czwartek  29.09.2022 r.   

Zupa grysikowa (gluten, seler), 

Ziemniaki z koperkiem (laktoza), 

Schab w sosie własnym, 

Buraczki zasmażane (laktoza), 

Kompot wieloowocowy 

     250 g 

     150 g 

     100 g 

       50 g 

     200 g 

144 kcal 

199 kcal 

135 kcal          

68 kcal 

88 kcal 

Piątek 30.09.2022 r.   

Zupa szpinakowa z ziemniakami (seler, laktoza), 

Ryż z kukurydzą, 

Pulpet rybny w sosie śmietankowym (gluten, laktoza, jajka, 

ryba), 

Sałatka szewska, 

kompot wieloowocowy 

 

     250 g 

     150 g 

      

     110 g 

       50 g 

     200 g 

143 kcal 

195 kcal 

  

126 kcal 

55 kcal 

88 kcal 

 

 

 



 

 

Poniedziałek 03.10.2022r. 

  

Zupa kalafiorowa z ryżem (seler, laktoza),  

Kluski leniwe (gluten, laktoza, jajka), 

Tarta marchewka z jabłkiem 

Kompot wieloowocowy 

250 g 

     200 g 

       50 g 

200 g  

156 kcal 

 422 kcal 

   40 kcal 

88 kcal 

Wtorek 04.10.2022 r.   

Zupa pomidorowa niezabielana z kaszą jaglaną (seler), 

Ziemniaki z koperkiem (laktoza), 

Nuggetsy drobiowe (jajka, gluten), 

Surówka z czerwonej kapusty, 

Kompot wieloowocowy 

 

250 g 

150 g 

100 g 

50 g 

     200 g  

145 kcal 

199 kcal 

154 kcal 

  52 kcal 

  88 kcal 

Środa 05.10.2022 r.    

Kapuśniak z młodej kapusty z ziemniakami na pomidorach 

(seler, laktoza), 

Jabłka w cieście (jajka, gluten, laktoza), 

Jogurt (laktoza), 

Kompot wieloowocowy 

      

     250 g 

     200 g 

     120 g 

     200 g 

 

168 kcal 

296 kcal 

 165 kcal 

88 kcal 

Czwartek  06.10.2022 r.   

Zupa z zielonego groszku z makaronem (gluten, seler, 

laktoza), 

Kasza jęczmienna (gluten), 

Pulpet wieprzowy w sosie pieczarkowym (gluten, laktoza), 

Surówka z selera z rodzynkami (seler), 

Kompot wieloowocowy 

 

250 g 

150 g 

110 g 

50 g 

200 g 

 

168 kcal 

185 kcal 

154 kcal 

66 kcal 

88 kcal 

Piątek  07.10.2022 r.   

Zupa krem z cukinii z groszkiem ptysiowym (gluten, laktoza, 

seler), 

Ziemniaki z szczypiorkiem (laktoza), 

Ryba w panierce (ryba, jajka, gluten), 

Surówka z kiszonej kapusty, 

Kompot wieloowocowy 

      

     250 g 

150 g 

100 g 

50 g 

200 g 

 

145kcal 

199 kcal 

145 kcal 

  55 kcal 

  88 kcal 

 

 

Jadłospis może ulegać modyfikacjom. 

W jadłospisie wyróżniono produkty powodujące alergię.        

Alergeny zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011 z dnia 

25.10.2011 r. 
 

 


