
  
 

 

Śniadania w formie bufetu szwedzkiego, podawane każdemu dziecku   na talerzu 

 

JADŁOSPIS – PAŹDZIERNIK 2020 
I tydzień 

01.10.2020  Czwartek 
Obiad:  Pomidorowa z ryżem (uwaga! Ryż koniecznie osobno, nie w zupie) 

Strogonow z indyka, kasza bulgur, mix sałat (lodowa, rukola, roszponka) z sosem 

vinaigrette/mix warzyw gotowanych z bułeczką tartą i masłem 

Podwieczorek: pieczone jabłuszko z żurawiną i cynamonem(powie Tomek) 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza  

 

02.10.2020  Piątek 
Obiad: Ogórkowa 

Domowej produkcji stripsy z miruny w panierce kukurydzianej , ziemniaki puree , surówka z 

kiszonej kapusty/brokuły gotowane 

Podwieczorek: kanapeczki rozmaitości 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza, ryba 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II tydzień 

05.10.2020 Poniedziałek 
Obiad: Pieczarkowa 

Naleśniki z białym serem, jogurtem naturalnym i musem z truskawek 

Podwieczorek: Tosty pełnoziarniste z szynką, serem żółtym i warzywami 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

06.10.2020 Wtorek 
Obiad: Zacierkowa 

Gołąbki z mięsem wieprzowo-wołowym po hiszpańsku (na odwrót) w sosie pomidorowym, 

ziemniaki/ryż basmati, ogórek kiszony 

Podwieczorek: domowy kisiel z owocami, ciasteczka owsiane 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

07.10.2020 Środa 
Obiad:  Szczawiowa z ziemniakami i jajkiem 

Gulasz drobiowy z warzywami, makaron tagiatelle ,  mizeria 

Podwieczorek:domowa muffinka czekoladowa  

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

08.10.2020 Czwartek 
Obiad: Pomidorowa z makaronem 

Nuggetsy z indyka, ziemniaki pieczone, surówka z czerwonej i białej kapusty z cebulką, 

jabłkiem, marchewką i papryką różnokolorową w lekkim domowym majonezie/fasolka 

szparagowa zielona i żółta z bułeczką tartą 

Podwieczorek: Pudding Chia z musem brzoskwiniowym 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

09.10.2020Piątek 
Obiad: 

Domowe kluski leniwe, sałatka z owoców sezonowych 

Podwieczorek: tost pełnoziarnisty z szynką i serem żółtym i warzywami na ciepło 

 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 



 
 

III tydzień 

12.10.2020 Poniedziałek 
Obiad:  Żurek z ziemniakami i jajkiem 

Pieczony schab w sosie własnym, makaron świderki, ogórek kiszony/mix warzyw gotowanych 

z bułeczką tartą 

Podwieczorek: drożdżówka  z budyniem, soczek  

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

13.10.2020 Wtorek 
Obiad: Fasolowa na wędzonce 

Spaghetti Bolognese, szpinak jarzynka/mix sałat z pomidorem malinowym, papryką 

różnokolorową, ogórkiem zielonym z sosem vinaigrette 

Podwieczorek: Kruche babeczki z owocami sezonowymi i galaretką  

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

14.10.2020 Środa DZIEŃ NAUCZYCIELA 
Obiad:  Grochowa 

Kotlet mielony drobiowy, ziemniaki/ryż basmati, sałatka z pomidora malinowego z cebulką 

i oliwą z oliwek/ marchewka z groszkiem 

Podwieczorek: domowe ciasto Brawnie 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

15.10.2020 Czwartek 
Obiad: Kapuśniak 

Kotlet schabowy, kasza jęczmienna, buraczki gotowane/ sałatka „wiosenna” 

Podwieczorek: omlet z owocami i wiórkami kokosowymi 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

16.10.2020 Piątek 
Obiad: Kalafiorowa 

Naleśniki z białym serem, jogurtem naturalnym i musem malinowym, sałatka z owoców 

sezonowych 

Podwieczorek: kanapka z kurczakiem na ciepło i warzywami 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

 



 
 

 

IV tydzień 

19.10.2020 Poniedziałek 
Obiad:  Rosół 

Domowe pierogi z mięsem,mix warzyw gotowanych/sałatka z pomidorów malinowych z 

cebulką 

Podwieczorek: Pannacotta z syropem malinowym 

 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

20.10.2020 Wtorek 
Obiad:  Ogórkowa 

Strogonow z indyka w sosie własnym, kasza gryczana , buraczki gotowane/mizeria 

Podwieczorek: Wrapy z szynką, serkiem śmietankowym i warzywami 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

21.10.2020 Środa 
Obiad:  Pomidorowa z makaronem 

Kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana na ciepło/mizeria 

Podwieczorek: domowa szarlotka 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

22.10.2020 Czwartek 
Obiad: Barszcz czerwony zabielany 

 Udko kurczaka, ryż kolorowy, marchewka gotowana/ sałata zielona z jogurtem naturalnym 

Podwieczorek: domowe gofry, soczek 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

23.10.2020 Piątek 
Obiad:  Krupnik 

Makaron kokardki z białym serem, truskawkami i jogurtem naturalnym 

Podwieczorek: kanapeczki rozmaitości 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

 



 
 

V Tydzień 

26.10.2020 Poniedziałek 
Obiad: Zacierkowa 

Pieczeń z szynki w sosie własnym, kopytka/kasza gryczana, mix warzyw gotowanych z 

bułeczką tartą/sałatka z pomidora malinowego z cebulką 

Podwieczorek: baton  zbożowy Sante, owoc 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

27.10.2020 Wtorek 
Obiad: Pieczarkowa 

Pulpety wieprzowe w sosie pomidorowym, kasza pęczak, buraczki gotowane/mizeria 

Podwieczorek: arbuz, ciasteczka  zbożowe  

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

28.10.2020 Środa 
Obiad:  Brokułowa 

Spaghetti bolognese, ser parmezan, brokuły gotowane z posypką pestek dyni z bułeczką 

tartą/surówka Colesław 

Podwieczorek: racuszki z jabłkiem  

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

29.10.2020 Czwartek 
Obiad: Rosół 

Nuggetsy z kurczaka ,sos czosnkowo-jogurtowy, sos pomidorowo-ziołowy, /ryż basmati, 

sałatka „wiosenna” /fasolka szparagowa zielona z bułeczką tartą i czosnkiem 

Podwieczorek: domowy sernik domowy  

 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 

30.10.2020 Piątek 
Obiad: Jarzynowa 

Domowe kluski leniwe, surówka z marchewki i jabłka z sezamem 

Podwieczorek: tosty pełnoziarniste z szynką i serem mozarella z warzywami 

Zawiera alergeny: jaja kurze, gluten, gorczyca, seler korzeniowy, białko mleka, laktoza 

 


