
Jadłospis na miesiąc maj 2022r. 

 

Data Zupa dla klas „0” Drugie danie Picie/owoc 

04.05 

śr. 

kartoflanka z 

pomidorami 250ml 

kurczak 100g,z  warzywami po chińsku100g, ryż 

brązowy 150g 

napar malinowy 200ml, 

owoc 

05.05 

czw. 

krem z groszku 250ml kotlet mielony 100g, ziemniaki 100g, buraki 

gotowane 150g 

sok owocowy 200ml, 

owoc 

06.05 
pt. 

zupa jarzynowa 250ml kluski śląskie 150g z sosem pieczarkowym 
75g, sałata z ogórkiem i papryką 150g 

kompot 200ml, owoc 

-------------- ---------------------------- --------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

09.05 

pn. 

zupa ogórkowa 250ml makaron pełnoziarnisty penne 100g z mięsem 

wieprzowym 50g i wołowym 50g, w sosie 

pomidorowym 50g, z parmezanem 25g 

kompot 200ml, owoc 

10.05 

wt. 

rosół z makaronem 

250ml 

kotlet z jajka 125g, ziemniaki 125g, marchewka z 

groszkiem 125g, 

napar owocowy 200ml, 

owoc 

11.05 
śr. 

zupa zacierkowa 
250ml, 

polędwica duszona  100g, kasza gryczana  100g, 
surówka z ogórka i pomidora 150g, 

herbata z cytryną 
i miodem 200ml, owoc 

12.05 

czw. 

kapuśniak 250ml naleśniki po meksykańsku  200g, sałata z cykorią i 

papryką 150g, 

sok owocowy 200ml, 

owoc 

13.05 

pt. 

pieczarkowa z 

makaronem 250ml 

ryba z pieca z ziołami 100g, ziemniaki 100g, 

surówka z kapusty i marchewki z majonezem 150g, 

kompot 200ml, owoc 

-------------- ---------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

16.05 
pn. 

pomidorowa z ryżem 
250ml 

kotlet de volay 100g, ziemniaki 100g, surówka z 
buraków150g, 

napar miętowy 200ml, 
owoc 

17.05 

wt. 

barszcz czerwony 

250ml 

pierogi z mięsem 200g, surówka z marchewki i pora 

150g, 

herbata z cytryną i 

miodem 200ml, owoc 

18.05 

śr. 

zupa z soczewicy 

250ml 

gulasz z indyka 100g, z warzywami (marchew, 

fasolka, ogórek kiszony, cebula) 150g, 

kuskus 100g, 

sok owocowy 200ml, 

owoc 

19.05 

czw. 

zupa kalafiorowa 

250ml 

kurczak pieczony 100g, ziemniaki 100g, surówka z 

kapusty pekińskiej z fasolką, brzoskwinią i ananasem 

150g, 

kompot 200ml, owoc 

20.05 

pt. 

zupa neapolitańska z 

makaronem 250ml 

paluszki rybne 100g, ziemniaki 100g, surówka z 

kiszonej kapusty 150g, 

napar owocowy 200ml, 

owoc 

-------------- ---------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

23.05   

pn. 

żurek z jajkiem 250ml leczo z marchewką, pieczarkami, cukinią, papryką i 

cebulą w pomidorach 150g z parówką z szynki 75g,, 

makaron pełnoziarnisty 150g, 

kawa zbożowa 200ml, 

owoc 

24-26.05 ---------------------------- EGZAMINY KLAS 8 ------------------------------------ ----------------------------- 

27.05 

pt. 

barszcz ukraiński 

250ml 

paluszki rybne 100g, ziemniaki 100g, surówka z 

selera z kukurydzą, papryka i rodzynkami 150g, 

sok owocowy 200ml, 

owoc 

------------- ---------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

30.05. 

pn. 

krupnik 250ml gołąbki z mięsem wieprzowym 150g w sosie 

pomidorowym 50g, ziemniaki 150g 

kompot 200ml, owoc 

31.05 

wt. 

zupa z soczewicy 

250ml 

naleśniki z serem 200g i owocami w kisielu 100g napar miętowy 200ml, 

owoc 

 


