
Przykładowe menu (śniadanie + obiad) dla placówki szkolnej lub przedszkolnej 
PONIEDZIAŁEK   

ŚNIADANIE Pieczywo, masło, pasta twarogowa  ze szczypiorkiem, ogórek,  ryż na mleku 

alergeny: (1,2) 

OBIAD Zupa jarzynowa (udko z kurczaka, marchew, pietruszka, seler, kalafior, brokuł, brukselka, groszek, 

fasolka szparagowa, ziemniaki, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, śmietana, koper)  

Makaron z musem truskawkowym (mąka , jajko, woda, sól, jogurt naturalny, owoce, cukier), 

kompot owocowy 

alergeny:  (1,2,7) 

PODWIECZOREK  Sałatka owocowa 

WTOREK  

ŚNIADANIE  Pieczywo, masło, pasztet, ogórek kiszony, kawa zbożowa 

alergeny: (1,2,3,7) 

OBIAD Rosół z makaronem (kurczak, szponder wołowy, pietruszka, seler, pietruszka, seler, marchew, 

cebula, por, lubczyk, sól, pieprz, makaron)                                                

Kotlet drobiowy w sezamie( filet drobiowy, sól, pieprz, jajko, bułka tarta, sezam) ziemniaki, 

mizeria (świeży ogórek zielony, jogurt naturalny, sól, pieprz, cytryna) kompot owocowy 

alergeny: (1,2,3,7) 

PODWIECZOREK  Smoothie owocowo-warzywne (jogurt naturalny + owoce i warzywa) 

alergeny: (2) 

ŚRODA  

ŚNIADANIE Pieczywo, masło, kasza jaglana na mleku, miód, dżem  

alergeny: (1,2) 

OBIAD Zalewajka (żeberko, ziemniaki, sól, pieprz, ziele angielskie, sól, pieprz, majeranek, śmietana, żur)  

Pierogi z serem i rodzynkami (mąka, jajko, woda, sól, twaróg biały, cukier) kompot owocowy 

alergeny: ( 1,2,3,7) 

PODWIECZOREK Ciasto ucierane z owocami (mąka, jajka, margaryna, cukier, olej, owoce ) 

alergeny: (1,2,3,8,10) 

CZWARTEK  

ŚNIADANIE Pieczywo, masło, pasta z tuńczyka, pomidor, sałata  

alergeny: (1,2,4) 

OBIAD Krupnik z ziemniakami( udko z kurczaka, marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, kasza jęczmienna, 

ziemniaki, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie)  

Kotlet mielony(szynka mielona, sól, pieprz, cebula, bułka tarta) ziemniaki, buraki, kompot 

alergeny:  (1,2,3,7 ) 

PODWIECZOREK Ciasto drożdżowe z kruszonką( mąka, jajko, olej, drożdże) 

alergeny:  (1,2) 

PIĄTEK  

ŚNIADANIE Pieczywo, masło, wędlina, pomidor, kakao 

alergeny: (1,2,7) 

OBIAD Zupa pieczarkowa z łazankami (żeberko wieprzowe, pietruszka, seler, marchew, pieczarki, sól, 

pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, śmietana, makaron-łazanki)  

Paluszki rybne (filet z dorsza, jajko, sól, pieprz, bułka tarta), ryż biały, surówka warzywna( kapusta 

pekińska, marchew, ogórek zielony, cebula, por, sól, pieprz), kompot owocowy 

alergeny: (1,3,4,7 ) 

PODWIECZOREK Kisiel ( mąka ziemniaczana, woda, sok owocowy, cukier), biszkopt 

alergeny: (1,2,3) 

 


