JADŁOSPIS DEKADOWY OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR12 OD 02 STYCZNIA 2020r
PONIEDZIAŁEK
Zupa ogórkowa z natką pietruszki , chleb mieszany, gulasz węgierski, kasza gryczana biała, surówka z
kapusty włoskiej , kompot, jabłko
Alergeny: mleko, gluten, miód, seler
WTOREK
Zupa grochowa, chleb mieszany, kotlet drobiowy z żółtym serem, ryż, szczypiorek, marchewka mini
na parze, kompot, bułka
Alergeny: mleko, gluten, miód, seler, jaja
ŚRODA
Barszcz biały, chleb mieszany, serniki ze śmietaną i truskawkami, kompot, banan
Alergeny: mleko, gluten, miód, seler, jaja
CZWARTEK
Zupa brokułowa, chleb mieszany kotlet wieprzowy z pieczarką w panierce, ziemniaki, surówka
meksykańska, kompot, pomarańcza
Alergeny: mleko, gluten, miód, seler, jaja
PIĄTEK
Barszcz ukraiński, chleb mieszany, ryba w warzywach, ziemniaki, ogórek kiszony, kompot, jogurt
Alergeny: mleko, miód, seler, gluten, ryba
PONIEDZIAŁEK
Zupa pomidorowa z makaronem, pulpety w sosie koperkowym, kasza jęczmienna, surówka
wielowarzywna, kompot, jogurt
Alergeny: mleko, gluten, seler, miód, jaja
WTOREK
Zupa krupnik, chleb mieszany, filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych, sos czosnkowy, ryż z curry,
surówka z marchwi , jabłka i pora ze śmietaną, kompot, gruszka
Alergeny: mleko, gluten, miód, seler, jaja
ŚRODA
Rosół z makaronem, bigos z mięsem, ziemniaki lub fasolka po bretońsku, chleb, kompot, bułka
Alergeny: gluten, seler, miód
CZWARTEK
Zupa z zielonego groszku, chleb mieszany, boeuf strogonow, ziemniaki, natka pietruszki, surówka z
białej rzepy z marchewką, kompot, jabłko
Alergeny: mleko, gluten, miód, seler
PIĄTEK
Zupa z kiszonej kapusty, chleb mieszany, kotlet rybny, ziemniaki, natka pietruszki, surówka z kapusty
pekińskiej z papryką i marchewką w sosie winegret, kompot, banan
Alergeny: gluten, seler, miód, jaja, ryba
Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
Pieprz naturalny, pieprz ziołowy, czubrica zielona , czubrica czerwona, liść laurowy, lubczyk,
przyprawa do mięsa bez glutaminianu sodu i przyprawa uniwersalna bez glutaminianu sodu, ziele
angielskie, papryka ostra, papryka słodka, pieprz cytrynowy, ocet jabłkowy, sól magnezowopotasowa, zioła prowansalskie, majeranek, curry, bazylia, pomidory suszone z bazylią i czosnkiem.
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gryczana biała,
surówka z kapusty
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Chleb, masło,
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mieszany, kotlet
wafle ryżowe,
miód, seler,
sałata, bawarka
drobiowy z żółtym
gruszka, woda z
jaja
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włoskie
surówka meksykańska,
kompot, pomarańcza
Chleb, masło, pasta
Barszcz ukraiński, ryba Drożdżówka,
mleko, miód,
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Bułka żytnia, masło, Zupa krupnik, chleb
Mini zapiekanka z mleko, gluten,
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kurczaka w płatkach
pomidorem, kisiel jaja
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Rosół z makaronem,
kotlet mielony w
panierce, ziemniaki,
koperek, bukiet
królewski na parze,
kompot, bułka
9
Zupa z zielonego
groszku, chleb
mieszany, boeuf
strogonow, ziemniaki,
natka pietruszki,
surówka z białej rzepy z
marchewką, kompot,
jabłko
1
Chleb, masło, serek
Zupa z kiszonej
0
naturalny ze
kapusty, chleb
szczypiorkiem,
mieszany, kotlet rybny,
pomidor, woda z
ziemniaki, natka
cytryną
pietruszki, surówka z
kapusty pekińskiej z
papryką i marchewką
w sosie winegret,
kompot, banan
Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:

Chleb, masło, pasta
z makreli z ogórkiem
kiszonym, natką
pietruszki i
szczypiorkiem,
bawarka
Pieczywo jaglane,
masło, wędlina,
sałata, ogórek
świeży, kawa
zbożowa na mleku

Kasza jaglana na
mleku z musem
truskawkowym,
banan

gluten, seler,
miód, ryba,
mleko, jaja

Chałka warkocz,
bawarka

mleko, gluten,
miód, seler

Ryż zapiekany z
miodem, jabłkiem
i cynamonem w
polewie
śmietanowej

gluten, seler,
miód, jaja,
ryba, mleko
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Pieprz naturalny, pieprz ziołowy, czubrica zielona , czubrica czerwona, liść laurowy, lubczyk,
przyprawa do mięsa bez glutaminianu sodu i przyprawa uniwersalna bez glutaminianu sodu, ziele
angielskie, papryka ostra, papryka słodka, pieprz cytrynowy, ocet jabłkowy, sól magnezowopotasowa, zioła prowansalskie, majeranek, curry, bazylia, pomidory suszone z bazylią i czosnkiem,
cynamon.

