Szkoła Szczejkowice

str. 1

Jadłospis dekadowy od 02.01. 2019r. – 31 .01. 2019r.

Data

I danie

II danie

Środa
02.01.2019r.

Zupa jarzynowa
na wywarze mięsno –
jarzynowym

Pierogi z serem na słodko, z
masłem i cukrem
kompot truskawkowo-jabłkowy

Czwartek
03.01.2018r.

Rosół z makaronem na wywarze
mięsno- jarzynowym
Z natką pietruszki

Piątek
04.01.2018r.

Zupa z ciecierzycy z
ziemniakami
na wywarze
mięsno-jarzynowym,

Data

I danie

Pieczeń z kity wieprzowej
ziemniaki, sos, kapusta
czerwona
Kompot śliwkowo-porzeczkowy
Makaron z sosem owocowym
masłem i cukrem
kompot wieloowocowy

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.
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II danie

Alergeny

1, 3, 7, 9

1, 3,4, 7, 9

1, 3, 7, 9

Alergeny

Szkoła Szczejkowice

Jadłospis dekadowy od 02.01. 2019r. – 31 .01. 2019r.

Poniedziałek 07.01.2019r.

Zupa brokułowa na wywarze
mięsno-jarzynowym

Kartacze z mięsem w sosie
pieczarkowym ,kompot
wieloowocowy

Rosół z lanym ciastem na
wywarze mięsno-jarzynowym z
natką pietruszki

Kotlet mielony z mięsa
wieprzowego ,ziemniaki, buraki
Kompot wieloowocowy

Wtorek
08.01.2019

Środa
09.01.2019

Czwartek
10.01.2019r.

Piątek
11.01.2019r.

str. 2

1, 3, 7, 9

1, 3, 7, 9

Zupa pomidorowa z
makaronem na wywarze
mięsno- jarzynowym

Gulasz z wątróbki drobiowej,
kasza jęczmienna ,ogórek
Kompot malinowo -porzeczkowy

Bulion z grysikiem
na wywarze mięsno –
jarzynowym, z natką pietruszki

Biała pieczeń z piersi z indyka,
kluski śląskie, kapusta czerwona,
sos
Kompot wieloowocowy

1, 3,4, 7, 9

Żurek z maślanki z jajkiem na
wywarze mięsno-jarzynowym,

Kostka rybna z mintaja
panierowana, surówka z jarzyn
,ziemniaki
Kompot malinowo -porzeczkowy

1, 3, 7, 9

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.
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1, 3, 7, 9

Szkoła Szczejkowice
Poniedziałek
14.01.2019r.

Kluski na parze , z masłem i
cukrem jabłko
Kompot wieloowocowy

Zupa kartoflanka, na wywarze
mięsno – jarzynowym,

1, 3, 7, 9

Wtorek
15.01.2019r.

Sałatka jarzynowa z ryżem,
Zupa z soczewicy z ziemniakami
kukurydzą, groszkiem zielonym i
na wywarze mięsnomajonezem ,kotlet schabowy
jarzynowym,
Kompot malinowo -porzeczkowy

1, 3, 7, 9

Środa
16.01.2019r.

Zupa koperkowa z ziemniakami
na wywarze mięsno-jarzynowym

Bigos z mięsem indyczym ,chleb
wiejski
Kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Czwartek
17.01.2019r.

Rosół z makaronem na wywarze
mięsno – jarzynowym

Udko z kurczaka z rożna.
ziemniaki surówka z kapusty
pekińskiej i kolorowej papryki
Kompot jabłkowo- porzeczkowy

1, 3, 7, 9

Piątek
18.01.2019r.

Barszcz ukraiński na wywarze
mięsno-jarzynowym,

Filet z miruny panierowany
smażony surówka z jarzyn,
ziemniakiJ
Kompot wieloowocowy,

1,3,7,9

II danie

Alergeny

Data

str. 3

Jadłospis dekadowy od 02.01. 2019r. – 31 .01. 2019r.

I danie

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.
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Szkoła Szczejkowice
Poniedziałek
21.01.2019r

Jadłospis dekadowy od 02.01. 2019r. – 31 .01. 2019r.
Zupa grochowa na wywarze
mięsno-jarzynowym z
ziemniakami

Łazanki z kapustą , kiełbaską i
makaronem świderki, ketchup,
kompot wieloowocowy

1,3,7,9

Wtorek
22.01.2019r

Zupa szpinakowa na wywarze
mięsno-jarzynowym

Gulasz wieprzowy z kaszą
jęczmienną, ogórek ,kompot
śliwkowo porzeczkowy

1,3,7,9

Środa
23.01.2019r

Zupa z grysikiem na wywarze
mięsno jarzynowym z natką
pietruszki

Fasolka po bretońsku z mięsem
indyczym i z kiełbasą,bułka
kompot wieloowocowy

Czwartek
24.01.2019r

Rosół z ryżem na wywarze
mięsno- jarzynowym z
pietruszką

Biała pieczeń ze schabu, kluski
kapusta czerwona ,sos, kompot
owocowy

Piątek
25.01.2019r

Zupa z cieciorki, na wywarze
mięsno -jarzynowym

str. 4

Jajko sadzone , ziemniaki
mizeria ,kompot wieloowocowy

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.
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1,3,7,9

1,3,7,9

1,3,7,9

Szkoła Szczejkowice
28.01.2019r
Poniedziałek

Wtorek
29.01.2019r

Środa
30.01.2019r

Czwartek
31.01.2019r

str. 5

Jadłospis dekadowy od 02.01. 2019r. – 31 .01. 2019r.
Zupa brokułowa na wywarze
mięsno jarzynowym

Pierogi z serem ,masłem i
cukrem, kompot owocowy

1,3,7,9

Rosół z makaronem na wywarze
mięsno jarzynowym z natką
pietruszki

Kotlet drobiowy panierowany,
ziemniaki surówka z jarzyn,
kompot wieloowocowy

1,3,7,9

Zupa ogórkowa z ziemniakami
na wywarze mięsno-jarzynowym

Makaron z mięsem mielonym i
sosem boloneze kompot z
czarnej porzeczki

1,3,7,9

Zupa pomidorowa z makaronem
na wywarze mięsno jarzynowym

Krupniok, kapusta kiszona
ziemniaki, kompot
wieloowocowy

1,3,7,9

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.
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