
Przykładowe, dwutygodniowe menu obiadowe dla 

placówki szkolnej 

PONIEDZIAŁEK  
OBIAD Barszcz ukraiński (żeberko wieprzowe, ziemniaki, fasola, marchewka, buraki, seler, pietruszka, 

śmietana, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie) 
Kotlet drobiowy w sezamie ( filet z kurczaka, jajko, mąka, sezam, bułka tarta), ziemniaki , 
marchewka 
Alergeny: 1,2,3, 6,7, 8 

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

pieprz, przyprawy, śmietana,  makaron łazanki)  
Makaron z koktajlem truskawkowym ( jogurt naturalny, truskawki) 
Alergeny: 1,2, 7,8 

ŚRODA   
OBIAD Zupa krupnik (żeberko wieprzowe, kasza jęczmienna, ziemniaki, koperek, marchewka, 

pietruszka, seler, przyprawy) 
Gulasz drobiowy z warzywami  (filet z kurczaka, marchewka, pietruszka ) , ziemniaki, mizeria 
(ogórek, jogurt naturalny, cukier, ocet)  
Alergeny: 1, 6,7 

CZWARTEK   

OBIAD Zupa zalewajka (Żeberko wieprzowe, ziemniaki, żur, śmietana, majeranek, sól, pieprz, ziele 
angielskie) 
Spaghetti z sosem bolognese (makaron pszenny, pulpa pomidorowa, pomidory, czosnek, 
mięso mielone wieprzowe, bazylia, cukier, sól, pieprz)                                                                                       
Alergeny:1,2,7 

PIĄTEK   
OBIAD Zupa ogórkowa z ryżem (żeberko wieprzowe, ogórki kiszone, śmietana, marchewka, seler, 

pietruszka ryż, ziele angielskie, pieprz, sól) 
Paluszki rybne z dorsza,(dorsz, jajko, mąka, bułka tatra, sol, pieprz) 
ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty (kapusta kiszona, cebula, olej, pietruszka natka, cukier, 
sól, pieprz) 
Alergeny:1,2,3,4,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przykładowe, dwutygodniowe menu obiadowe dla 

placówki szkolnej 
 

PONIEDZIAŁEK   

OBIAD Zupa pomidorowa z makaronem (żeberko wieprzowe,  marchewka, pietruszka, seler, 
śmietana, koncentrat pomidorowy, makaron, sól, pieprz) 
Potrawka z kurczaka (filet z kurczaka, marchewka, papryka konserwowa, cebula) ryż, buraki  
Alergeny: 1,2,3,6,7 

WTOREK  
OBIAD Zupa jarzynowa (żeberko wieprzowe, ziemniaki, marchewka, pietruszka, seler, kalafior, 

brokuł, groszek, fasolka szparagowa, śmietana, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy) 
Racuchy z bananem (mąka, drożdże, cukier, jako, olej, banan) 
Alergeny: 1,2,3,6,7  

ŚRODA  

OBIAD Rosół z makaronem (kurczak, szponder, marchewka, pietruszka, seler, cebula, por, lubczyk, 
makaron, sól, pieprz, ziele angielskie, natka pietruszki) 
Klopsiki w sosie pomidorowym, (mięso mielone wieprzowe, jajko, bułka tarta, cebula, sól 
pieprz) kasza, kapusta biała z groszkiem (kapusta biała, groszek konserwowy, cebula, sól, 
pieprz) 
Alergeny: 1,3,6,7 

CZWARTEK  
OBIAD Zupa fasolowa (żeberko wieprzowe, fasola biała, marchewka, seler, pietruszka, sol, pieprz, 

ziele angielskie, liść laurowy) 
Ryż zapiekany z jabłkami (ryż, jabłka, cynamon, cukier, masło) 
Alergeny: 1,2,6,7 

PIĄTEK  
OBIAD Zupa kalafiorowa (żeberko wieprzowe, ziemniaki, marchewka, seler, pietruszka, kalafior, 

śmietana, sól, pieprz, ziele angielskie)  
Ryba w cieście naleśnikowym, (ryba, mąka, jajko, sól, pieprz, olej), surówka szwedzka 
(ogórek kiszony, cebula, olej, cukier), ziemniaki  
Alergeny: 1,2,3,4,6,7 
 

 

 


