
17-02-2020
Poniedziałek

Barszcz biały z kiełbasą i ziemniakami,  ryż z truskawkami , jabłko, 
woda z cytryną.  

Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, seler.
18-02-2020
Wtorek 

 Zupa owocowa z makaronem,  kotlet schabowy, ziemniaki z 
koperkiem, surówka z kapusty pekińskiej, herbata z cytryną i miętą.

  Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, seler, jaja.
19-02-2020
Środa 

Zupa gulaszowa mięsem wieprzowym,  ziemniakami, pomidorami i 
papryką,  pieczywo mieszane , makaron penne z sosem 
pieczarkowym, herb.

Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, seler, jaja.
20-02-2020
Czwartek 
Tłusty czwartek

Zupa ogórkowa z ziemniakami i chlebem,  racuchy z cukrem 
pudrem jogurt

Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, seler, jaja.
21-02-2020
Piątek 

Krupnik z ryżu,  pulpet z ryby,  ziemniaki z koperkiem, fasolka żółta 
z masełkiem i tartą bułką, mięta. 

Alergeny: zboża zawierające gluten, ryba, mleko, seler, jaja.
24-02-2020
Poniedziałek

 Zupa  kalafiorowa z ziemniakami i chlebem,  sos boloński z 
zielonym groszkiem, makaron spaghetti,  sok wieloowocowy

Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, seler, jaja.
25-02-2020
Wtorek
ostatki

Kasza manna na rosole, ziemniaki z koperkiem,  placuszek 
drobiowy,  bukiet warzyw mieszanych, , kompot,  pączek.

Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, seler, jaja.
26-02-2020
Środa
popielec

Zupa jarzynowa z ziemniakami i chlebem,  pierogi z serem, woda z 
miętą i cytryną, 

Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, seler, jaja.
27-02-2020
Czwartek

Kapuśniak z ziemniakami i chlebem, ,fasolka po bretońsku, bułka 
wieloziarnista, jabłko, woda z miodem i cytryną.

Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, seler, jaja.
28-02-2020
Piątek 

Zupa pieczarkowa z makaronem, potrawka z  makreli i jajka,  
ziemniaki z koperkiem, kompot.

Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, ryba,seler, jaja.

                                                 



       W związku z obowiązkiem stososwania 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).


