
                             
02-03-2020 Zupa krem z groszkiem ptysiowym, Alergeny: zboża zawierające 

gluten,mleko, seler, jaja.sKŁAD :barszcz biały, kiełbasa biała, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka 
nać, mąka pszenna,  warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana 
skrobia modyfikowana, kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury 
bakterii mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu się w 

gorących potrawach), risotto z mięsa mielonego  z warzywami Alergeny: zboża 
zawierające gluten, SKŁAD: ryż paraboliczny, mięso mielone- wieprzowe,  , sos pomidorowy  Knorr, 

warzywa suszone, marchew, pietruszka, seler, por,  przyprawa ziołowa do mięs  jabłko, kompot z 
owoców mieszanych(wiśnie, porzeczki, truskawki)/sok cymes

03-03-2020 Lane kluski na rosole Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, seler, jaja. 
sKŁAD :porcja rosołowa z kurczaka, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać,  warzywa suszone, sól 

pieprz,por, seler, por.  ziemniaki z koperkiem, udziec z kurczaka duszony w 
ziołach prowansalskich,  mizeria (ogórek zielony, śmietana 12śmietana 12%, (śmietana 
pasteryzowana skrobia modyfikowana, kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba 
świętojańskiego, kultury bakterii mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i 

zapobiegają jej warzeniu się w gorących potrawach) ) woda z cytryną i miętą.

04-03-2020 Zupa grochowa z ziemniakami i chlebem,Alergeny: zboża zawierające 
gluten,mleko, seler, jaja.sKŁAD :groch, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna, 
warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana skrobia modyfikowana, 
kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury bakterii mlekowych. 

Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu się w gorących potrawach) 
kasza jęczmienna,Alergeny: zboża zawierające gluten  gulasz z mięsa 
wieprzowego mieszanego z pieczarkami,(karczek,  szynka kulka, 
przypra3wy ziołowe do mięs Knor) maślanka, jabłko., kisiel.

05-03-2020 Kasza manna na wywarze mięsno - warzywnymAlergeny: zboża 
zawierające gluten,mleko, seler, jaja.sKŁAD :barszcz biały, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka 
nać, mąka pszenna,  warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana 
skrobia modyfikowana, kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury 
bakterii mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu się w 

gorących potrawach), ziemniaki z koperkiem, gołąbki w sosie 
pomidorowym,SKŁAD:mięso mielone, wieprzowe, kapusta biała, ryż, koncentrat pomidorowy., 

przyprawy ziołowe herbatniki, herb.

06-03-2020 ,Zupa pomidorowa z makaronem,Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, 
seler, jaja.sKŁAD :ogórki kiszonekości schabowe wędzone, , marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, 
mąka pszenna,  warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana skrobia 
modyfikowana, kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury bakterii 
mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu się w gorących 

potrawach)pulpet z ryby w sosie śmietanowym,SKŁAD:dorsz czerniak bez 
skóry, jaja, bułka tarta, przyprawy do ryb Knorr\)Alergeny:, jaja, gluten, mleko.. 
ziemniaki  z koperkiem, ogórek kiszony, Alergeny:,mleko, kompot z 
wiśni, porzeczek i truskawek.

09-03-2020

Zalewajka z ziemniakami i białą kiełbasą,Alergeny: zboża zawierające 
gluten,mleko, seler, jaja.sKŁAD :mięso wieprzowe, mieszane, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka 
nać, mąka pszenna,  warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana 
skrobia modyfikowana, kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury 
bakterii mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu się w 

gorących potrawach. chleb wieloziarnisty,Alergeny: zboża zawierające gluten ryż  z



jabłkami prażonymi,SKŁAD:Jabłka86%, cukier, skrobia modyfikowana, kwasek 
cytrynowy, substancja konserwująca, 

Produkt może zawierać gluten. Banan,  herbata z miodem.

10-03-2020 Zupa krem z brokuła z grzankami  Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko,
seler, jaja.sKŁAD :mięso wieprzowe, mieszane, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka 
pszenna,  warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, śmietana 12%, (śmietana pasteryzowana skrobia 
modyfikowana, kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury bakterii 
mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i zapobiegają jej warzeniu się w gorących 

potrawach., kasza gryczana,Alergeny: zboża zawierające gluten, pulpet z mięsa
wieprzowego w sosie pieczeniowym z warzywami, maślanka,

11-03-2020 Zupa jarzynowa  z ziemniakami i chlebem wieloziarnistym, Alergeny: 
zboża zawierające gluten,mleko, seler, jaja .sKŁAD :mięso wieprzowe, mieszane, marchew, 
pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna,  warzywa suszone, sól pieprz,por, seler, śmietana 12%, 
(śmietana pasteryzowana skrobia modyfikowana, kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba 
świętojańskiego, kultury bakterii mlekowych. Składniki dodatkowe stanowią 1 % składu śmietany i 

zapobiegają jej warzeniu się w gorących potrawach., łazanki z kapustą, mus 
owocowy SKŁAD:kapusta kiszona, mięso wieprzowe szynka kulka i łopatka, 

makaron.Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, seler, jaja .  herb. 

12-03-2020 Kasza manna na rosole Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, seler, 
jaja .sKŁAD :mięso drobiowe, , marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna,  warzywa 

suszone, sól pieprz,por, seler, Ziemniaki z koperkiem, wątróbka drobiowa z 
cebulką, marchewka z groszkiem, tartą bułką i masełkiem..Alergeny: 
zboża zawierające gluten,mleko, woda z cytryną,.

13-03-2020 Krupnik z ryżu, Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, seler, jaja .sKŁAD :mięso 
drobiowe, , marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, mąka pszenna,  warzywa suszone, sól pieprz,por, 

seler ziemniaki z koperkiem, sałatka z tuńczyka ,  jajka i zielonego 
groszku, Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, seler,ryby jaja kompot 
wieoowocowy.(truskawki, maliny, wiśnie) jabłko.

W związku z obowiązkiem stosowania m. in. przez placówki szkolne-Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które mówi o obowiązku przekazywania
konsumentom informacji na temat obecnych w serwowanej żywności składników lub innych 
substancji mogących podawać alergie nietolerancji, zamieszczonych do ogólnego zapozania 
sie wyciągów z w/w rozporządzenia , tj " Wykaz alergenów w żywności" Potrawy mogą 
zawierać alergeny: jaja, soję, seler, przetwory mleczne, gluten.Potrawy mogą zawierać 
alergeny: jaja, soję, seler, przetwory mleczne, gluten.

Szczegółowe informacje o alergenach znajdują się u intendenta szkoły (sekretariat) 
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