
Obiady szkolne - kwiecień 2020 – październik 2020  

Tydzień 1 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

WYBIERZ JEDNO Z 
DAŃ GŁÓWNYCH 

*Kiełbaski 
wieprzowe z 
puree 
ziemniaczanym 
i sosem   

Curry z 
kurczakiem, 
brązowy i 
biały ryż 

Domowy 
kotlecik rybny 

*Pieczony 
kurczak i 
Yorkshire 
pudding  

Paluszki rybne, 
frytki i ketchup 

 

 V Zapiekanka 
serowo-
cebulowa 
(quiche) z 
ziemniakami 
krojonymi w 
kostkę 

V Makaron z 
sosem 
pomidorowym 

V Pizza 
Margherita  
 

Vg Zapiekanka 
warzywna  

V Makaron 
gnocchi w 
sosie 
pomidorowo-
szpinakowym z 
bazylią   

NA PRZYSTAWKĘ 
Warzywa 
sezonowe i 
bułka 

Warzywa 
sezonowe i 
chlebek pita 

Ziemniaki 
krojone w 
łódkę, fasolka 
w sosie 
pomidorowym 
lub warzywa i 
pieczywo 
czosnkowe 

Warzywa 
sezonowe, 
pieczone 
ziemniaki, sos i 
bułka   

Groszek 
zielony lub 
kukurydza i 
chleb  

NA DESER 

Lody, 
owocowe 
smoothie lub 
lizak lodowy 

Ciasto 
marchewkowe 

Domowe 
ciastko 

Ciasto 
jabłkowe 

Zestaw 
deserów na 
zimno 

Tydzień 2 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

WYBIERZ JEDNO Z 
DAŃ GŁÓWNYCH 

Kiełbaska 
zapiekana w 
cieście z 
ziemniakami 
krojonymi w 
kostkę  

Makaron z 
sosem 
bolognaise 
 

*Łosoś 

Pieczeń 
wołowa, 
Yorkshire 
pudding 

Ryba 
zapiekana w 
cieście z 
frytkami i 
ketchup  

 
V Zapiekanka 
serowa 

Vg Paluszki 
warzywne i 
ziemniaki 
krojone w 
kostkę 

V Pizza 
Margherita 
 

V Zapiekanka 
wegetariańska  

Vg Curry ze 
słodkich 
ziemniaków i 
soczewicy z 
brązowym i 
białym ryżem 

NA PRZYSTAWKĘ 
Warzywa 
sezonowe i 
bułka 

Warzywa 
sezonowe i 
pieczywo 
czosnkowe 

Ziemniaki 
krojone w 
łódkę, fasolka 
w sosie 
pomidorowym 
lub warzywa i 
pieczywo 
czosnkowe 

Warzywa 
sezonowe, 
pieczone 
ziemniaki, sos i 
bułka   

Groszek 
zielony i 
chlebek pita 

NA DESER 

Lody, 
owocowe 
smoothie lub 
lizak lodowy 

Czekoladowy 
brownie 

Domowe 
ciastko 

Ciasto 
karmelowe 

Zestaw 
deserów na 
zimno 

Tydzień 3 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

WYBIERZ JEDNO Z 
DAŃ GŁÓWNYCH 

Chrupiące 
paluszki z 
kurczaka 

Lasagna z 
wołowiną 

Zapiekanka z 
tuńczyka i 
kukurydzą   

Pieczona 
szynka i 

Paluszki rybne, 
frytki i ketchup 



Yorkshire 
pudding 

 
V Omlet 
jajeczny  

V Ryż 
zasmażany w 
stylu 
orientalnym 

V Pizza 
Margherita i 
ziemniaki 
krojone w 
kostkę 

V Kiełbaski 
wegetariańskie 
Yorkshire 
pudding  

V Quesadilla 
meksykańska z 
serem i sosem 
pomidorowym, 
frytki 

NA PRZYSTAWKĘ 

Pieczone 
ziemniaki, 
fasolka w sosie 
pomidorowym 
lub warzywa i 
pieczywo  

Warzywa 
sezonowe i 
pieczywo 
czosnkowe  

Warzywa 
sezonowe i 
chlebek 
focaccia 

Warzywa 
sezonowe, 
pieczone 
ziemniaki, sos i 
pieczywo  

Groszek 
zielony i 
kukurydza oraz 
pieczywo 

NA DESER 

Lody, 
owocowe 

smoothie lub 
lizak lodowy 

Ciasto 
bananowe 

Domowe 
ciastko 

Owocowy 
biszkopt 

Zestaw 
deserów na 

zimno 

 

V danie wegetariańskie Vg danie wegańskie 

 

 

TYDZIEŃ 1 

20 kwietnia 

11 maja 

8 czerwiec  

29 czerwiec 

20 lipiec 

14 wrzesień 

5 październik 

 

TYDZIEŃ 2 

27 kwietnia 

18 maja 

15 czerwca  

6 lipca 

31 sierpnia 

21 września 

12 października 

 

TYDZIEŃ 3 

4 maja 

1  czerwiec 

22 czerwiec 

13 lipiec 

7 września   

28 września 

19 października 

 

 

 

 


