
  

  

 

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

01.03   -   29.03 

 

CZWARTEK   01.03 

Zupa: Rosół z kaczki i kurczaka z makaronem /2,4/ 

Drugie danie: Pierogi z mięsem surówka z ogórka kiszonego marchewki i jabłka /2,3,/ 

Napój: Kompot owocowy 

Deser: Placek jaglano  kokosowy  

 

PIĄTEK  02.03 

Zupa: Koperkowa z ryżem /4/ 

Drugie danie: Miruna panierowana ziemniaki gotowane z koperkiem surówka z kiszonej kapusty z 

jabłkiem /2,3,5/ 

Napój: Kompot jabłkowo wiśniowy 

Deser: Bułeczka maślana z rodzynkami /1,2,3/ 

 

PONIEDZIAŁEK  05.03 

Zupa: Krem ziemniaczano groszkowy z grzankami /2/ 

Drugie danie: Indyk duszony  w warzywach  kasza pęczak  mix fasolek szparagowych z bułką tartą /2, 

7/ 

Napój: Napar z mięty i rumianku  

Deser: Gruszka/ Wafelek ryżowy 



  

WTOREK  06.03 

Zupa: Kukurydziana z kurczakiem /4/ 

Drugie danie: Makaron penne w sosie śmietanowo serowym z brokułem  cukinią  i suszonymi 

pomidorami /1,2,3/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Ciasto jogurtowe z owocami /1,2,3/ 

 

ŚRODA 07.03 

Zupa: Jarzynowa z kalafiorem i brukselką /4/ 

Drugie danie: Pieczona  pałka  kurczaka  puree ziemniaczane groszek zielony /surówka z marchewki 

/1,7/ 

Napój: Kompot śliwkowy 

Deser: Ciasteczka owsiane ze słonecznikiem żurawiną i pestkami dyni / 2,3/ 

 

CZWARTEK 08.03 

Zupa: Barszcz biały z jajkiem /2,4/ 

Drugie danie: Strogonow wieprzowy /bez pieczarek/ z ogórkiem kiszonym i papryką kluski śląskie 

surówka z buraczków /2,3/ 

Napój: Kompot z jabłek i porzeczek 

Deser: Ciasto szpinakowe z domową czekoladą /2,3/ 

 

PIĄTEK 09.03 

Zupa: Pomidorowa z ryżem jaśminowym /4/ 

Drugie danie: Naleśniki z twarożkiem bananowym /1,2,3/ z i sosem czekoladowym 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Koktajl owocowy na jogurcie naturalnym / 1/ 

 

 

 



  

PONIEDZIAŁEK  12.03 

Zupa: Ogórkowa z ziemniakami i koperkiem / 1,4/ 

 Drugie danie: Makaron spaghetti bolognese warzywa do chrupania /2,3/ / marchewka, ogórek 

zielony/ 

Napój: Lemoniada  

Deser: Jabłko/ Wafelek kukurydziany 

 

WTOREK 13.03 

Zupa: Owocowa z łazankami – zabielana /1,2,3/ 

Drugie danie: Filet z indyka w panierce sezamowej ziemniaki gotowane surówka wiosenna z natką 

pietruszki /6/ 

Napój: Kompot  wieloowocowy 

Deser: Babka cytrynowa /1,2,3/ 

 

ŚRODA 14.03 

Zupa: Groszkowa z ziemniakami /7/ 

Drugie danie: Pulpety drobiowe z jarmużem w sosie koperkowym ryż paraboliczny bukiet warzyw 

blanszowanych /1/ 

Napój: Kompot z jabłek i wiśni 

Deser: Bułeczka maślana z konfiturą śliwkową /1,2,3/  

 

CZWARTEK 15.03 

Zupa: Rosół na mięsach mieszanych z makaronem /2,4/ 

Drugie danie: Pieczeń wieprzowa w sosie własnym kasza gryczana niepalona surówka z buraczków/ 

ogórek kiszony   

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Ciasto na maślance z owocami i kruszonką /1,2,3/ 

 

 



  

PIĄTEK 16.03 

Zupa: Szczawiowa z jajkiem /3,4/ 

Drugie danie: Pierogi z białym serem sos jogurtowo porzeczkowy surówka z marchewki i jabłka /1,2,3/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Deser jogurtowo serowy z wiśniami /1/ 

 

PONIEDZIAŁEK 19.03 

Zupa: Krupnik z kaszą pęczak i natką pietruszki /2,4/ 

Drugie danie: Filet z kurczaka duszony w lekkim  sosie  pieczeniowym  kopytka surówka z białej 

kapusty marchewki i jabłka /2,3/ 

Napój: Herbata Rooibos cytrynowa  

Deser: Budyń śmietankowy z truskawkami /1/ 

 

WTOREK 20.03  

Zupa: Kapuśniak ze słodkiej kapusty z pomidorami /4/ 

Drugi danie: Domowy kotlet mielony z cebulką ziemniaki gotowane z koperkiem mizeria z ogórków 

/1,2,3/ 

Napój: Kompot z jabłek i rabarbaru 

Deser: Drożdżówka z owocem i kruszonką //1,2,3/ 

 

ŚRODA 21.03 

Zupa: Minestrone z ryżem  

Drugie danie: Kolorowy makaron świderki  w  jasnym sosie szpinakowo śmietanowym z indykiem  

surówka z marchewki /1,2,3/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Szarlotka z kruszonką pełnoziarnistą /1,2,3/ 

 

 

 



  

CZWARTEK  22.03 

Zupa: Rosół z kaczki i kurczaka z makaronem /2,4/ 

Drugie danie: Pierogi serowo jagodowe z sosem śmietanowo jogurtowym  surówka z marchewki i 

ananasa /1,2,3/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Jabłko/ Ciastko zbożowe //1,2,3/ 

 

PIĄTEK 23.03 

Zupa: Pomidorowa z makaronem kokardki /2,4/ 

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

kiszonej kapusty jabłka i natki pietruszki /1,2,3/ 

Napój: Napar z rumianku i malin 

Deser: Owoce zapiekane pod kruszonką /2/ 

 

PONIEDZIAŁEK 26.03 

Zupa: Ogórkowa z ziemniakami /zabielana /1,4/ 

Drugie danie: Kurczak w sosie słodko kwaśnym ryż paraboliczny surówka z białej kapusty i kukurydzy  

Napój: Lemoniada 

Deser: Gruszka/ wafelek kukurydziany 

 

WTOREK 27.03 

Zupa: Węgierska /4/ 

Drugie danie: Naleśniki z serkiem waniliowym i sosem jogurtowo brzoskwiniowym /1,2,3/   

Napój: Kompot owocowy 

Deser: Jogurt naturalny z granolą i owocami /1,2/ 

 

 

 



  

ŚRODA 28.03 

Zupa: Żurek z jajkiem /2,4/ 

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

surówka wiosenna /2,3/ 

Napój: Herbata Rooibos  cytrynowa 

Deser: Mazurek wielkanocny /1,2,3/ 

 

CZWARTEK  29.03 

Zupa: Jarzynowa z zielonym groszkiem  i makaronem lane kluski /4,7/ 

Drugie danie: Gołąbki puree ziemniaczane sos pomidorowy /1/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Babka wielkanocna /1,2,3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALERGENY POKARMOWE : 
 

1. Mleko oraz jego przetwory,  2. Gluten, 3. Jajka i produkty pochodne, 4. Seler 

5. Ryby i produkty pochodne, 6. Ziarno sezamu, 7. Rośliny strączkowe,  

 

 


