
                                                                          

Jadłospis nr 3/ 2022 
*Szkoła zastrzega  sobie zmiany w jadłospisie 

 

14.02.2022r. 

Poniedziałek 

Zupa z soczewicy z pomidorami (300g), pieczywo mieszane 

Gulasz wieprzowy (85g), makaron pełnoziarnisty (140g), surówka wielowarzywna 

(100g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200ml)+banan  

15.02.2022r. 

Wtorek 

Barszcz bieszczadzki(300g), pieczywo mieszane 

Pierogi z serem ( 300g) + polewa z truskawek(100g) 

Herbata z cytryną(200ml) + mandarynka 

16.02.2022r. 

Środa 

Pieczarkowa  z ziemniakami(300g), pieczywo mieszane 

Kotlet jajeczny(100g),ziemniaki z wody (150g), sałata zielona z ogórkiem zielonym, 

oliwkami, serem typu Feta(80g) 

Napój miodowo – cytrynowy (200ml) + jogurt z  owocami (150g) 

17.02.2022r. 

Czwartek 

Szpinakowa z ziemniakami(300g), pieczywo mieszane 

Spaghetti po bolońsku (280g), surówka porowa (100g) 

Kompot z truskawek (200g) + jogurt naturalny (175g) 

18.02.2022r 

Piątek 

Biały barszcz z ziemniakami i jajkiem (300g), pieczywo mieszane 

Ryba po grecku(100g + sos warzywny – 100g), ziemniaki z wody(150g) 

Kompot z wiśni(200ml) + owoc 

21.02.2022r. 

Poniedziałek 

Pomidorowa z ryżem(300g), pieczywo mieszane 

Makaron zapiekany z mięsem i kapustą (350g) 

Herbata owocowa (200ml) +owoc 

22.02.2022r. 

Wtorek 

Ogórkowa z ziemniakami (250g), pieczywo mieszane 

Polędwica wieprzowa duszona (80g),kasza gryczana biała (125g), surówka z 

czerwonej kapusty(150g) 

Kompot z truskawek (200g) +kefir (250g) 

23.02.2022r. 

Środa 

Barszcz ukraiński z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Kurczak po chińsku ( 150g), ryż basmati (97g),surówka colesław (100g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200g)+ ciastka z żurawiną (20g) 

24.02.2022r. 

Czwartek 

Zacierka z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 
Gulasz zbójnicki(85g),kasza pęczak (110g), surówka z kapusty pekińskiej (100g) 
Napój miodowo – cytrynowy (200ml) + owoc 

25.02.2022r 

Piątek 

Kapuśniak z kiszonej  kapusty z ziemniakami  (300g),pieczywo mieszane 

Naleśniki z serem (250g)+ polewa owocowa(100g)truskawka/malina/jagoda 

Herbata z cytryną (200ml) +owoc  
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28.02.2022r. 

Poniedziałek 

Krupnik z ziemniakami ( 300g), pieczywo mieszane 

Boeuf  Strogonow(100g), makaron penne ( 140g), surówka z białej kapusty z 

marchwią, papryką i olejem(120g) 

Herbata z cytryną (200ml) +banan 

01.03.2022r. 

Wtorek 

Pomidorowa z ryżem (300g), pieczywo mieszane 

Krokiety z mięsem (250g), surówka wielowarzywna (100g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200ml)+gruszka  

02.03.2022r. 

Środa 

Kapuśniak z kiszonej kapusty(300g), pieczywo mieszane 

Pierogi z serem(300g)+ polewa owocowa(malina, truskawka, borówka)100g 

Herbata z cytryną (200ml) + jogurt naturalny (175g) 

03.03.2022r. 

Czwartek 

Jarzynowa  z ziemniakami(300g), pieczywo mieszane 

Kotlet mielony z mięsa drobiowego 100g), ziemniaki z wody ( 150g), marchewka 



gotowana z groszkiem (100g) 

Kompot z wiśni(200ml)+ciastka zbożowe (20g) + owoc 

04.03. 2022r 

Piątek 

Żur z ziemniakami i jajkiem(300g), pieczywo mieszane 

Leniwe pierogi (250g) + sałatka owocowa (100g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200g)+ kefir (250g) 

07.03.2022r. 

Poniedziałek 

Brokułowa  z ziemniakami(300g), pieczywo mieszane 

Gulasz wołowy (80g),kasza gryczana biała (125g), surówka z marchwi i chrzanu  z 

jogurtem naturalnym(120g) 

Herbata owocowa (200ml) +owoc+  jogurt typu fantazja(150g) 

08.03.2022. 

Wtorek 

Szpinakowa z ryżem (300g), pieczywo mieszane 

Spaghetti po bolońsku (280g), surówka z selera, marchwi i jabłka z jogurtem 

naturalnym (100g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200g)+ jogurt naturalny (175g) 

09.03.2022r. 

Środa 

Ogórkowa  z ziemniakami  (300g),pieczywo mieszane 

Kapusta faszerowana w sosie pomidorowym (330g), ziemniaki z wody (130g) 

Kompot z czarnej porzeczki (200ml)+jogurt typu Piątnica (120g) 

10.03.2022r. 

Czwartek 

Biały barszcz z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Zraz wieprzowy duszony 65g+sos 50g, przecieraki (150g), surówka z ogórka 

kiszonego z cebulą ( 120g) 

Kompot z truskawek (200g)    

11.03. 2022r 

Piątek 

Zacierka z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Łosoś pieczony (85g), ziemniaki z wody(150g), surówka z pora, marchwi i jabłka z 

jogurtem naturalnym (120g) 

Herbata z cytryną (200ml) +owoc  
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14.03.2022r. 

Poniedziałek 

Jarzynowa z ziemniakami  (300g), pieczywo mieszane 

Gulasz wieprzowy (85g), kasza jaglana (110g), surówka z ogórka kiszonego z 

cebulą (100g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200ml)+banan  

15.03.2022r. 

Wtorek 

Zupa z ryżem(300g), pieczywo mieszane 

Kurczak w potrawce z jarzynami(115g mięso+ 120g warzywa), ziemniaki z wody  

( 150g), sałata lodowa z pomidorem, papryką, oliwką, serem Feta z sosem 

ogrodowym(80g) 

Herbata z cytryną(200ml) + serek wiejski ziarnisty(150g) 

16.03.2022r. 

Środa 

Biały barszcz z jajkiem ( 300g), pieczywo mieszane 

Fasolka po bretońsku (330g), ziemniaki z wody(150g) 

Napój miodowo – cytrynowy (200ml) + owoc + actimel(100ml) 

17.03.2022r. 

Czwartek 

Ogórkowa z ziemniakami (300g),pieczywo mieszane 

Kotlet schabowy (100g), ziemniaki z wody ( 150g),  kapusta kiszona 

zasmażana(150g) 

Kompot z truskawek (200g)  + owoc + jogurt naturalny ( 175g) 

18.03. 2022r 

Piątek 

Barszcz bieszczadzki(300g), pieczywo mieszane 

Filet z dorsza pieczony(100g), ziemniaki z wody (150g), surówka z kiszonej kapusty (100g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200g)+ kefir (250g) 

21.03.2022r. 

Poniedziałek 

Kalafiorowa z ziemniakami(300g), pieczywo mieszane 

Zapiekanka z mięsem i kapustą (350g) 

Herbata owocowa (200ml) +owoc+ jogurt owocowy  pitny (150g) 

22.03.2022r. 

Wtorek 

Pomidorowa z makaronem (300g), pieczywo mieszane 

Kotlet z indyka panierowany (80g),ziemniaki z wody (150g), bukiet warzyw na 

ciepło(150g) 



Kompot z jabłek (200g) +kefir (250g)+ owoc 

23.03.2022r. 

Środa 

Krupnik z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Pierogi z mięsem  (250g), surówka z kiszonej czerwonej kapusty z marchwią(120g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200g)+ jogurt naturalny (175g) 

24.03.2022r. 

Czwartek 

Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Schab pieczony(60g), ziemniaki z wody (150g), marchewka gotowana z 

groszkiem(100g) 

Napój miodowo – cytrynowy (200ml) + owoc 

25.03. 2022r 

Piątek 

Pieczarkowa z ziemniakami  (300g),pieczywo mieszane 

Paluszki panierowane z mintaja z pieca (100g), ziemniaki z wody(150g), surówka 

wielowarzywna(100g) 

Herbata z cytryną (200ml) +owoc  
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28.03.2022r. 

Poniedziałek 

Barszcz ukraiński  (300g), pieczywo mieszane 

Gulasz wieprzowy (85g), kasza pęczak (110g), surówka z ogórka kiszonego z cebulą 

(100g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200ml)+owoc 

29.03.2022r. 

Wtorek 

Zupa z włoskiej kapusty z ziemniakami(300g), pieczywo mieszane 

Kotlet mielony drobiowy (100g), ziemniaki z wody ( 150g), sałata lodowa z 

pomidorem, papryką, oliwką, serem Feta z sosem ogrodowym(80g) 

Herbata z cytryną(200ml)+owoc + actimel(100ml) 

30.03.2022r. 

Środa 

Pomidorowa z ryżem ( 300g), pieczywo mieszane 

Pierogi z mięsem (250g), surówka z kwaszonej kapusty i papryki (120g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200ml) + owoc 

31.03.2022r. 

Czwartek 

Biały barszcz z kiełbasą ( 300g), pieczywo mieszane 

Pierś z kurczaka panierowana (80g), ziemniaki z wody ( 150g),  surówka 

wielowarzywna(120g) 

Napój miodowo – cytrynowy (200ml) + owoc  

01.04. 2022r 

Piątek 

Fasolowa z zacierką ( 300g), pieczywo mieszane 

Naleśniki z serem(250g) + polewa z truskawek(100g) 

Herbata z cytryną (200ml) + owoc  

04.04.2022r. 

Poniedziałek 

Ogórkowa z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Sos mięsno- jarzynowy (150g), kopytka(150g), surówka z selera, marchwi i 

jabłka(120g) 

Kompot z wiśni(200ml) + owoc 

05.04.2022r. 

Wtorek 

Jarzynowa  z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Befsztyk wołowy z cebulą(100g), ziemniaki z wody(150g), sałata zielona z sosem 

vinaigrette (100g) 

Kompot z wiśni(200ml) + owoc 

06.04.2022r. 

Środa 

Krupnik z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Naleśniki meksykańskie (250g), surówka z czerwonej kapusty(120g) 

Kompot z mieszanki owocowej (200g)+ jogurt naturalny (175g) 

07.04.2022r. 

Czwartek 

Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami (300g), pieczywo mieszane 

Schab pieczony(60g), ziemniaki z wody (150g),marchew z groszkiem(150g) 

Napój miodowo – cytrynowy (200ml)+jogurt typu Piątnica (120g) + owoc 

08.04. 2022r 

Piątek 

Pieczarkowa z ziemniakami  (300g),pieczywo mieszane 

Ryba po grecku(100g + 100g warzywa), ziemniaki z wody(150g)  

Herbata z cytryną (200ml) +owoc  
 


