
 

 

Obiady szkoła 

Październik 
 

30.09.2019 do 4.10.2019 
 

Poniedziałek  

Zupa jarzynowa , klopsiki w sosie koperkowym, ziemniak got., surówka 

Wtorek 

Zupa ogórkowa , pierogi leniwe na słodko , owoc 

Środa 

Zupa krem z dyni, schab duszony w sosie, ziemniaki z koperkiem, surówka 

Czwartek 

Rosół z makaronem, filet z kurczaka, ziemniaki puree, surówka  

Piątek 

Pomidorowa z  makaronem, ryba w panierce, ziemniaki got., surówka z kiszonej kapusty 

 

7.10.2019 do 11.10.2019 
 

Poniedziałek 

Zupa  szczawiowa z jajkiem, podudzie z kurczaka w sosie grzybowym ,ziemniak got,  surówka  

Wtorek 

Zupa pieczarkowa, spaghetti bolognese, owoc 

Środa 

Zupa krupnik, placek ziemniaczany z cukrem i śmietaną, owoc 

Czwartek 

Barszcz ukraiński, kurczak z ryżem po chińsku , surówka 

Piątek 

Zupa owocowa, ryba w sosie koperkowo-cytrynowym, ziemniak puree, surówka  

 

14.10.2019 do 18.10.2019 
 

Poniedziałek 

Żurek, naleśniki z twarogiem na słodko 

Wtorek 

Zupa ziemniaczana, kotlet schabowy, ziemniak gotowany, mizeria 

Środa 

Rosół z makaronem, potrawka z kurczaka, marchewka z groszkiem 

Czwartek 

Zupa pomidorowa , gulasz z kaszą jęczmienną, ogórek kiszony 

Piątek 

Zupa kapuśniak  , jajko w sosie chrzanowym, ziemniak z koperkiem, surówka 

 

 

 

 

 



21.10.2019 do 25.10.2019 
 

Poniedziałek 

Zupa krem z dyni, kurczak w sosie pomidorowym z warzywami, ryż 

Wtorek 

Zupa brokułowa, makaron z twarogiem, owoc 

Środa 

Zupa fasolowa, pałki z kurczaka w panierce, ziemniak puree, surówka 

Czwartek 

Barszcz czerwony z makaronem , kotlet mielony , ziemniak got, surówka 

Piątek 

Zupa owocowa z makaronem, ryba w cieście naleśnikowym, ziemniaki, surówka 

 

 

 

28.10.2019 do 31.10.2019 
 

Poniedziałek 

Zupa kalafiorowa, leczo ,ryż ,surówka 

Wtorek 

Zupa grochowa, łazanki z kapusta i mięsem mielonym , owoc 

Środa 

Zupa krupnik, pierś z kurczaka w cieście naleśnikowym, ziemniaki, surówka 

Czwartek 

Zupa koperkowa z makaronem, racuchy z jabłkiem i cukrem pudrem 

 
 

 

 

Do każdego obiadu podawany jest kompot lub sok owocowy. 

Catering Rozmaryn zastrzega sobie możliwość zmian w jadłospisie. 

Menu obiadowe ustalane będzie z wyprzedzeniem miesięcznym. 

Informujemy ze nasze produkty mogą zawierać nastepujące alergeny wraz z ich 

pochodnymi:  

Zboża zawierające gluten. 

Jajka i produkty pochodne. 

Ryby i produkty pochodne.  

Orzechy tj. migdały, włoskie ,laskowe, ziemne i inne. 

Soja i produkty pochodne.  

Mleko i produkty pochodne (włącznie z laktozą). 

Seler i produkty pochodne. 

Gorczyca i produkty pochodne.  

Nasiona sezamu i produkty pochodne.  


