
  

  

 

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

O D  04.04 DO  27.04 

 

ŚRODA 04.04 

Zupa: Pomidorowa z ryżem jaśminowym /4/ 

Drugi danie: Tagliatelle  w sosie śmietanowym  z filetem z kurczaka blanszowany brokuł /1,2,3/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Wiosenne ciasto z rabarbarem /1,2,3/ 

 

CZWARTEK  05.04 

Zupa: Kalafiorowa / zabielana /1,4/ 

Drugi danie: Filet z indyka  w sezamowej panierce gotowane ziemniaki z koperkiem surówka z  

kapusty pekińskiej z jabłkiem marchewką i kukurydzą /1,2,3/ 

Napój: Kompot  z jabłek i porzeczek  

Deser: Babka marmurkowa /1,2,3/ 

 

PIĄTEK 06.04 

Zupa: Koperkowa z ryżem /4/ 

Drugi danie: Naleśniki z domieszką mąki orkiszowej  twarożek z truskawkami sos śmietanowo 

jogurtowy z mango /1,2,3/ 

Napój: Kompot z jabłek i czereśni  

Deser: Koktajl owocowy na jogurcie naturalnym /1/ 



  

PONIEDZIAŁEK  09.04 

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

Drugi danie: Gyros drobiowy ryż paraboliczny z zielonym groszkiem i kukurydzą  surówka koperkowa 

lekki dip jogurtowo ogórkowy /1,7/ 

Napój: Lemoniada  

Deser: Jogurt naturalny z domową  granolą i musem owocowym /1,2/ 

 

WTOREK 10.04 

Zupa: Krem z białych warzyw z grzankami /2,4/ 

Drugi danie: Kotlet schabowy w delikatnej panierce z siemieniem lnianym puree ziemniaczane  

marchewka z groszkiem/ ogórek kiszony/słupki /1,2,3/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

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

 

ŚRODA 11.04 

Zupa: Rosół z kaczki i kurczaka z makaronem /2,3,4/ 

Drugie danie: Gulasz warzywny z dynią i  pomidorami  pyzy drożdżowe  blanszowany kalafior brokuł 

/1,2,3/ 

Napój: Kompot z owoców leśnych 

Deser: Ciasto owocowe z galaretką //1,2,3/ 

 

CZWARTEK  12.04 

Zupa: Ogórkowa zabielana z ziemniakami /1,4/ 

Drugie danie: Filet z indyka lekki sos pieczeniowy kasza bulgur  sałatka z sałaty lodowej i zielonego 

ogórka z dipem śmietanowo cytrynowym //1,2/ 

Napój: Lemoniada 

Deser: Budyń śmietankowy z sosem malinowym/ ½ gruszki /1/ 

 

 



  

PIĄTEK 13.04 

Zupa: Pomidorowa z makaronem farfalle /2,3,4/ 

Drugie danie: Filet z miruny w panierce ziemniaki gotowane z koperkiem  surówka z białej kapusty z 

jabłkiem marchewką i natką pietruszki /2,3,7/ 

Napój: Napar z lipy i rumianku 

Deser: Ciastko zbożowe ze słonecznikiem /2,3/ 

 

PONIEDZIAŁEK  16.04 

Zupa: Rosół z kurczaka z makaronem lane kluski /2,3,4/ 

Drugie danie: Makaron penne  w sosie  pomidorowym z mozzarellą  warzywa do chrupania /2,3/ 

/  marchew, ogórek zielony / 

Napój: Lemoniada 

Deser: Jabłko/ Kisiel owocowy  

 

WTOREK 17.04 

Zupa: Krem z zielonego groszku z grzankami /1,2/ 

Drugie danie: Filet z kurczaka  w panierce kukurydzianej ziemniaki gotowane  surówka wiosenna  z 

koperkiem /3/ 

Napój: Kompot śliwkowy 

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

 

ŚRODA 18.04 

Zupa: Ziemniaczana z kukurydzą /4/ 

Drugie danie: Pulpety drobiowe w sosie potrawkowym kasza pęczak  surówka z buraczków/ 

mix  fasolek  szparagowych /1,2,7/ 

Napój: Kompot z jabłek i gruszek 

Deser: Ciasto szpinakowe z domową czekoladą //1,2,3/ 

 



  

CZWARTEK  19.04 

Zupa: Jarzynowa /4,7/ 

Drugie danie: Sznycel wieprzowy z duszoną cebulką puree ziemniaczano dyniowe  surówka z kiszonej 

kapusty z jabłkiem i natką pietruszki /1,2,3/ 

Napój: Lemoniada 

Deser: Ciasto na maślance z truskawkami i rabarbarem /1,2,3/ 

 

PIĄTEK 20.04 

Zupa: Barszcz czerwony z ziemniakami i białą fasolką/ zabielany /1,7/ 

Drugie danie: Pierogi z truskawkami  sos jogurtowo śmietanowy surówka z  marchewki i jabłka /1,2/ 

Napój: Kompot wieloowocowy 

Deser: Koktajl owocowy na jogurcie naturalnym /1/ 

 

PONIEDZIAŁEK 23.04 

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

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

zielony/ 

Napój: Lemoniada 

Deser: Jogurt naturalny z musem z mango /1/ 

 

WTOREK 24.04 

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

Drugi danie: Kotlet de volaile z masłem i natką pietruszki  puree z koperkiem  mizeria z ogórków 

/1,2,3/ 

Napój: Kompot z jabłek i porzeczek  

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

 

 

 



  

ŚRODA 25.04 

Zupa: Kalafiorowa z kalarepą /zabielana /1,4/ 

Drugie danie: Gołąbki   gotowane ziemniaki sos pomidorowy   

Napój: Lemoniada 

Deser: Jaglana szarlotka  

 

CZWARTEK  26.04 

Zupa: Pomidorowa z ryżem jaśminowym /4/ 

Drugie danie: Schab pieczony w sosie własnym  kasza gryczana surówka z  kapusty pekińskiej z 

jabłkiem i porem  

Napój: Woda niegazowana z cytryną 

Deser: Czekoladowe ciasto z fasoli z migdałami /1,2,3,7/ 

 

PIĄTEK 27.04 

Zupa: Owocowa z lanymi kluskami / zabielana /1,2,3/ 

Drugie danie: Filet z miruny w panierce sezamowej  ziemniaki gotowane surówka z białej kapusty z 

jabłkiem marchewką i natką pietruszki /2,3,5,6/ 

Napój:  Kompot wieloowocowy 

Deser: Gruszka/ Wafelki kukurydziane 

 
 
 
 

 
 
 

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,  

 
 
 

 


