
 

 

Szkoła Podstawowa nr 20 –  ul. Kamieoskiego 24 
Jadłospis podstawowy 

09.10 – 13.10 
 

DZIEŃ 
 OBIAD 

 
DESER 

 

PONIEDZIAŁEK 
09.10 

 

Zupa koperkowa z ziemniaczkami (seler,  gluten, mleko) 

300ml, 

Gyros drobiowy 150g, 

 dip czosnkowy (mleko) 40g 

ryż na sypko 150g 

surówka z kapusty pekińskiej z kolorową papryką (jogurt) 80g 

kompot owocowy 200ml 

Jabłko 1szt 

WTOREK 
10.10 

Zupa neapolitańska z makaronem i natką pietruszki (seler,  

gluten, mleko) 300ml, 

Klopsiki mięsne (gluten, jaja) w 

sosie pieczarkowym (gluten, mleko) 3szt/80g 

kasza jęczmienna (gluten) 150g 

surówka z kalarepki z marchewką (jogurt) 80g 

kompot owocowy 200ml 

Gruszka 1szt 

ŚRODA 
11.10 

Zupa ryżowa z kalafiorem i natką pietruszki  (seler,  gluten, 

mleko) 300ml, 

Pieczona miruna z pieca (gluten, jaja) 80g 

ziemniaki puree 150g 

surówka z kiszonej kapusty z marchewką 80g 

kompot owocowy 200 ml 

Śliwka 1szt 

CZWARTEK 
12.10 

Zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki (seler,  

gluten, mleko) 300ml, 

Kotlet pożarski (gluten, jaja) 80g 

ziemniaki z koperkiem 150g 

mizeria z rzodkiewką i szczypiorkiem (jogurt) 80g 

kompot owocowy 200ml 

Banan1szt 

PIĄTEK 
13.10 

Zupa jarzynowa z zielonym groszkiem (seler, gluten, mleko) 

300ml, 

Ryż zapiekany z jabłkiem prażonym i cynamonem 250g, 

polewa na bazie jogurtu naturalnego z owocami 80g, 

kompot owocowy 200ml 

Brzoskwinia 1szt 

W jadłospisie pogrubioną czcionką zaznaczono alergeny  zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 
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Jadłospis podstawowy 

16.10 – 20.10 
 

DZIEŃ 
 OBIAD 

 
DESER 

 

PONIEDZIAŁEK 
16.10 

 

Zupa ogórkowa z ziemniaczkami i natką pietruszki (seler,  

gluten, mleko) 300ml, 

Makaron tiagatelle (gluten) z sosem serowo szynkowym 

(mleko, gluten) 150g/150g, 

surówka colesław (jogurt) 80g 

kompot owocowy 200ml 

Brzoskwinia 1szt 

WTOREK 
17.10 

Rosół z lanymi kluseczkami i natką (seler, gluten) 300ml, 

Pieczone udko z kurczaka 1szt 

Ziemniaki z koperkiem 150g 

kapusta zasmażana z pomidorkami (gluten) 80g 

kompot owocowy 200ml 

Śliwka 1szt 

ŚRODA 
18.10 

Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniaczkami i natką 

pietruszki (seler,  gluten, mleko) 300ml, 

Paluszki rybne z fileta (gluten, jaja) 2szt 

puree ziemniaczane 150g 

marchewka z groszkiem (mleko, gluten) 80g 

kompot owocowy 200ml 

Jabłko 1szt 

CZWARTEK 
19.10 

Barszcz czerwony z ziemniaczkami i natką pietruszki( seler,  

gluten, mleko) 300ml, 

Kotlet mielony (gluten, jaja) 80g 

ziemniaki z koperkiem 150g, 

surówka z czerwonej kapusty 80g, 

kompot owocowy 200ml 

Nektarynka 1szt 

PIĄTEK 
20.10 

Zupa z fasolki szparagowej z ziemniaczkami i natką pietruszki 

(seler, gluten, mleko) 300ml, 

Pierogi ruskie (mleko, gluten) okraszane masełkiem 250g 

kefir do picia 80g 

kompot owocowy 200ml 

Gruszka 1szt 

W jadłospisie pogrubioną czcionką zaznaczono alergeny  zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 


