
  

  

 

  M E N U   O B I A D O W E   S Z K O Ł Y 

02.01   -   31.01 

 

WTOREK 02.01 

Zupa: Pomidorowa z makaronem 

Drugie danie: Gulasz drobiowy z dynią i czerwoną fasolką kasza bulgur surówka z buraczków 

Napój: Lemoniada 

Deser: Gruszka /Wafelek ryżowy 

 

ŚRODA 03.01 

Zupa: Krupnik tradycyjny  

Drugie danie: Kotlet schabowy w panierce kukurydzianej gotowane ziemniaki surówka z kiszonej 

kapusty z natką pietruszki 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Drożdżówka z owocem i kruszonką 

 

CZWARTEK   04.01 

Zupa: Ogórkowa z ziemniakami i koperkiem 

Drugie danie: Spaghetti po bolońsku z  zielonym groszkiem / makaron pełnoziarnisty i pszenny/  

Napój: Kompot ze śliwek 

Deser: Szarlotka z cynamonem 

 



  

PIĄTEK  05.01 

Zupa: Jarzynowa z makaronem lane kluski  

Drugie danie: Filet z ryby w delikatnej panierce puree ziemniaczane z koperkiem surówka z białej 

kapusty jabłka i marchewki  

Napój: Lemoniada pomarańczowa 

Deser: Babka cytrynowa z żurawiną 

 

PONIEDZIAŁEK  08.01 

Zupa: Kapuśniak z kiszonej i słodkiej kapusty z pomidorami 

Drugie danie: Filet z kurczaka duszony w sosie pieczeniowym kasza jęczmienna z warzywami ogórek 

kiszony 

Napój: Napar z mięty i rumianku  

Deser: Jogurt naturalny z mandarynką i musli 

 

WTOREK  09.01 

Zupa: Rosół drobiowy z jarzynami i makaronem 

Drugie danie: Pierogi z owocami sos śmietanowo cynamonowy surówka z marchewki 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Ciasteczka maślane z makiem 

 

ŚRODA 10.01 

Zupa: Krem ziemniaczano kalafiorowy z grzankami 

Drugie danie: Filet z indyka w panierce sezamowej puree ziemniaczane fasolka szparagowa/ surówka 

z selera 

Napój: Herbata Rooibos cytrynowa 

Deser: Ciasto drożdżowe z owocami 

 

 

 



  

CZWARTEK 11.01 

Zupa: Delikatna grochowa 

Drugie danie: Strogonow wieprzowy / bez pieczarek/ z ogórkiem kiszonym i papryką  pyzy drożdżowe 

surówka z buraczków  

Napój: Kompot z jabłek i śliwek 

Deser: Bułeczka maślana z rodzynkami 

 

PIĄTEK 12.01 

Zupa: Ogórkowa z ziemniakami i koperkiem 

Drugie danie: Naleśniki z domieszką mąki orkiszowej ciepła konfitura wiśniowa  twarożek waniliowy 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Koktajl jogurtowy z owocami leśnymi 

 

PONIEDZIAŁEK  15.01 

Zupa: Jarzynowa z kurczakiem fasolką szparagową i ziemniakami 

Drugie danie: Makaron świderki w sosie śmietanowo serowym z brokułami  cukinią i natką pietruszki 

Napój: Lemoniada 

Deser: Budyń czekoladowy z wiśniami 

 

WTOREK 16.01 

Zupa: Barszcz ukraiński 

Drugie danie: Gyros drobiowy ryż paraboliczny po turecku dip jogurtowo ogórkowy surówka 

koperkowa  

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Bułeczka cynamonowa 

 

 

 



  

ŚRODA 17.01 

Zupa: Pomidorowa z makaronem farfalle 

 Drugie danie: Pieczona pałka kurczaka gotowane ziemniaki z koperkiem marchewka z groszkiem na 

słodko / ogórek kiszony 

Napój: Kompot z jabłek i aronii  

Deser: Kaszka manna  z truskawkami 

 

CZWARTEK 18.01 

Zupa: Kalafiorowo brokułowa zabielana  

Drugie danie: Pulpety wieprzowo warzywne w sosie  koperkowym  kasza bulgur  surówka z buraczków  

Napój: Kompot z owoców leśnych 

Deser: Ciasto porzeczkowe z migdałami 

 

PIĄTEK 19.01 

Zupa: Krupnik wegetariański 

Drugie danie: Filet z ryby w delikatnej panierce z siemieniem lnianym puree ziemniaczane domowy 

colesław   

Napój: Napar z rumianku i malin 

Deser: Ciasteczka owsiane ze słonecznikiem żurawiną i pestkami dyni 

 

PONIEDZIAŁEK  22.01  

Zupa: Rosół drobiowy z jarzynami i makaronem 

Drugie danie: Pierogi  z serem sos śmietanowo truskawkowy surówka z marchewki i jabłka  

Napój: Lemoniada pomarańczowa 

Deser: Jabłko/ Wafelek kukurydziany 

 

 

 



  

WTOREK 23.01 

Zupa: Szczawiowa z jajkiem 

Drugie danie: Filet z indyka w delikatnej panierce gotowane ziemniaki z koperkiem surówka z białej 

kapusty marchewki i jabłka 

Napój: Kompot  wieloowocowy 

Deser: Drożdżówka z owocem i kruszonką 

 

ŚRODA 24.01 

Zupa: Jarzynowa z ziemniakami 

Drugie danie: Gulasz węgierski  /bez pieczarek/ z czerwoną fasolką  kasza gryczana  ogórek kiszony 

Napój: Herbata Rooibos z cytryną 

Deser: Babka piaskowa 

 

CZWARTEK 25.01 

Zupa: Krem z zielonego groszku z  groszkiem ptysiowym 

Drugie danie: Sznycel wieprzowy puree ziemniaczane z cebulką surówka z kiszonej kapusty z natką 

pietruszki 

Napój: Kompot z jabłek i śliwek 

Deser: Galaretka pomarańczowa  z owocami 

 

PIĄTEK 26.01 

Zupa: Ogórkowa z koperkiem /zabielana 

Drugie danie: Makaron tagliatelle z tuńczykiem i pomidorami  

Napój: Napar z lipy malin i mięty 

Deser: Pieczone owoce pod owsianą kruszonką 

 

 

 



  

PONIEDZIAŁEK  29.01 

Zupa: Pomidorowa z makaronem 

Drugie danie: Potrawka z kurczaka  w sosie porowo śmietanowym  ryż paraboliczny  surówka z 

buraczków 

Napój: Lemoniada 

Deser: Jogurt naturalny z żurawiną i musem brzoskwiniowym 

 

WTOREK 30.01 

Zupa: Krupnik z jarzynami i kaszą gryczaną 

Drugie danie: Filet z kurczaka w panierce kukurydzianej gotowane ziemniaki z koperkiem fasolka 

szparagowa/ surówka z marchewki 

Napój: Herbata Rooibos  pomarańczowa 

Deser: Bułeczka maślana z rodzynkami 

 

ŚRODA 31.01 

Zupa: Fasolowa 

Drugie danie: Naleśniki  z serkiem waniliowym musem z pieczonych jabłek i gruszek  i sosem 

owocowym  

 Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Koktajl owocowy na jogurcie naturalnym 

 

 

 

ŻYCZYMY SMACZNEGO! 

ALERGENY POKARMOWE : 
Mleko oraz jego przetwory ;  Gluten ; Jajka i produkty pochodne ; Seler i produkty pochodne ; Ziarno sezamu ;  Soja  

dieta zwykła standardowa – bez eliminacji nabiału, glutenu, jaj, 

dieta bezmleczna – dieta eliminująca nabiał, jako zamienniki wykorzystujemy nabiał roślinny (zbożowy) oraz oliwę 
dieta bezglutenowa – eliminacja glutenu oraz pochodnych glutenu  

 


