Szkoła Szczejkowice
Data
Poniedziałek
03.012.2018r.

I danie
Zupa ogórkowa z
ziemniakami na wywarze
mięsno-jarzynowym

Wtorek
04.12.2018r.

krupnik na wywarze mięsnojarzynowym

Środa
05.12.2018r.

Zupa kartoflanka
na wywarze mięsno –
jarzynowym

Czwartek
06.12.2018r.

Piątek
07.12.2018r.

str. 1

Jadłospis dekadowy od 03.12. 2018r. – 21 .12. 2018r.

Z natką pietruszki

II danie

Alergeny

Łazanki z kiełbasą ,makaronem
świderki ,kapustą białą i kiszoną,
ketchup, kompot śliwkowoporzeczkowy

1,3 ,7, 9,

Kotlet mielony panierowany z
mięsa wieprzowego marchewka z
groszkiem, ziemniaki ,
kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Bigos z mięsem indyczym, chleb,
kompot truskawkowo-jabłkowy

Burgery warzywno-rybne,
Rosół z gwiazdkami na wywarze surówka z kiszonej kapusty i
marchwi, niespodzianka
mięsno- jarzynowym
Mikołajkowa
Z natką pietruszki
Kompot śliwkowo-porzeczkowy
Zupa z fasoli Jaś
na wywarze
mięsno-jarzynowym,

Makaron z twarogiem, cukrem i
masłem, brzoskwinia,
kompot wieloowocowy

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

1, 3, 7, 9

1, 3,4, 7, 9

1, 3, 7, 9

Szkoła Szczejkowice
Data

Poniedziałek 10.12.2018r.

Wtorek
11.12.2018

Środa
12.12.2018

str. 2

Jadłospis dekadowy od 03.12. 2018r. – 21 .12. 2018r.
I danie

Pomidorowa z ryżem na
wywarze mięsno-jarzynowym

II danie
Pyzy okraszane boczkiem,
sałatka wielowarzywna ,kompot
wieloowocowy

Rosół z kaszą jaglaną na
wywarze mięsno-jarzynowym z
natką pietruszki

Kotlet z piersi kurczaka
ziemniaki, buraki
Kompot wieloowocowy

Alergeny

1, 3, 7, 9

1, 3, 7, 9

Zupa pieczarkowa z
ziemniakami na wywarze
mięsno- jarzynowym

Pulpety z mięsa wieprzowego w
sosie pomidorowym ,ziemniaki
Kompot malinowo -porzeczkowy

Czwartek
13.21.2018r.

Barszcz czerwony z makaronem
na wywarze mięsno –
jarzynowym,

Kostka rybna z mintaja
ziemniaki , surówka z jarzyn
Kompot wieloowocowy

1, 3,4, 7, 9

Piątek
14.12.2018r.

Kapuśniak z ziemniakami na
wywarze mięsno-jarzynowym,

Ryż z musem jabłkowym,
cukrem ,cynamonem i masłem
Kompot malinowo -porzeczkowy

1, 3, 7, 9

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

Szkoła Szczejkowice
Data
Poniedziałek
17.12.2018r.

I danie

Zupa z soczewicy, na wywarze
mięsno – jarzynowym,

II danie

Alergeny

Makaron z pieczarkami, ser
żółty i ketchup, deser(suszone
jabłka)
Kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Wtorek
18.12.2018r.

Zupa kalafiorowa na wywarze
mięsno-jarzynowym,

Gulasz wieprzowy z kaszą
pęczak ,ogórek kiszony
Kompot malinowo -porzeczkowy

1, 3, 7, 9

Środa
19.12.2018r.

Zupa jarzynowa na wywarze
mięsno-jarzynowym z
pietruszką,

Fasolka po bretońsku z mięsem
indyczym, bułka pszenna
Kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Czwartek
20.12.2018r.

Rosół z kaszą manną na
wywarze mięsno – jarzynowym

Kotlet schabowy. ziemniaki
surówka z kapusty pekińskiej i
kolorowej papryki
Kompot jabłkowo- porzeczkowy

1, 3, 7, 9

Jajko sadzone sałatka szwedzka
ziemniaki,(Świąteczna
niespodzianka)J
Kompot wieloowocowy,

1,3,7,9

Piątek
21.12.2018r.

str. 3

Jadłospis dekadowy od 03.12. 2018r. – 21 .12. 2018r.

Żurek śląski na wywarze
mięsno-jarzynowym,

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.
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Szkoła Szczejkowice
Data

str. 4

Jadłospis dekadowy od 03.12. 2018r. – 21 .12. 2018r.
I danie

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.
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II danie

Alergeny

Szkoła Szczejkowice

str. 5

Jadłospis dekadowy od 03.12. 2018r. – 21 .12. 2018r.

Poszczególne elementy jadłospisu mogą ulec zmianie.
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