
                                                 Jadłospis - Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Łazach 

 
  Zastrzegamy zmiany w jadłospisie. 

  

 

 
 

Poniedziałek 

19.04.2021 

  

  Rosół z makaronem (1, 8) 

  Dieta: Kurczak duszony w lekkim sosie, ryż, sałata z rzodkiewką i ogórkiem      

Vege: Curry z ziemniakami i warzywami, ryż, sałata z rzodkiewką i ogórkiem 

Kotlet mielony(1, 3) 

Ziemniaki 

Marchewka z groszkiem (1, 7) 

Herbata z cytryną i imbirem 

Banan 

 

 
 

Wtorek 

20.04.2021 

 

  
  Zupa brokułowa z ziemniakami (7, 8) 

  Dieta: Sztuka mięsa w delikatnym sosie własnym z jarzynami i ziemniakami 

  Vege: Spaghetti warzywne posypane wegańskim serem   

  Spaghetti bolognese  (1) 

  Sałata z jogurtem naturalnym (7) 

  Kompot owocowy 

  Mleko smakowe (7) 

 

 

  
 

 

 

Środa 

21.04.2021 

  
  Zupa ziemniaczana (8)  

  Dieta: Pulpety z indyka w lekkim sosie z ryżem i warzywami (1,3) 

  Vege: Pierogi z soczewicą i tofu (1, 6, 10)   

Pulpeciki z indyka w sosie koperkowym (1, 3, 7) 

Ryż paraboliczny 

Bukiet warzyw z masełkiem (7) 

Sok witaminizowany 

Galaretka owocowa 

      

     

 

Czwartek 

22.04.2021 

              

   

  Zupa ogórkowa z ziemniakami  (7, 8) 

Dieta: Wołowina gotowana z masłem, ziemniakami gotowanym i jarzynkami (7)  

Vege: Gulasz z Tofu z warzywami  

Gulasz wołowy (1, 7) 

Kasza jęczmienna perłowa (1) 

Surówka z kapusty czerwonej z kiszonym ogórkiem i jabłkiem 

Kompot owocowy 

Budyń waniliowy (3, 7) 

    

     
Piątek 

23.04.2021 

 

  
Zupa zacierkowa z ziemniakami i koperkiem (8) 

Dieta: Filet z miruny z gotowanymi ziemniakami 

Vege: Kofty z cieciorki i marchewki z opiekanymi ziemniakami 

 Kotlet z miruny (1, 3) 

 Ziemniaki opiekane z ziołami 

 Surówka z kapusty kwaszonej, marchewki i jabłka 

   Herbata z cytryną 

Ciasteczko (1, 3, 7) 
 



 

 

INFORMACJA 

 

 

 
Alergeny i ich oznaczenie numeryczne wykorzystywane w jadłospisie: 

 

 

 

1. zboża zawierające gluten 

2. skorupiaki i produkty pochodne 

3. jaja i produkty pochodne 

4. ryby i produkty pochodne 

5. orzechy 

6. soja i produkty pochodne 

7. mleko i produkty pochodne 

8. seler i produkty pochodne 

9. gorczyca i produkty pochodne 

10. nasiona sezamu i produkty pochodne 

11. dwutlenek siarki 

12. łubin 

13. mięczaki 

 
 

 


