
300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

150g 100g 150g
220g / 

100ml
4szt

150g 150g 150g 60g 150g

100g 100g 100g 100g

1szt 1szt 1szt 1szt 1szt

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 

3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. 

orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. 

Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Surówka z kiszonej 

kapusty, marchewki, 

pora z dodatkiem 

kukurydzy (10)

Surówka z włoskiej 

kapusty, marchewki,por  

z dodatkiem pestek 

sloneczika i natki 

pietruszki

PODWIECZOREK Owoc sezonowy

Czerwona kapusta z 

jabłkiem, selerem i 

ziarnami dyni (9)

Buraczki z cebulką

Zupa pomidorowa z ryżem 

pełnoziarnistym i natka 

pietruszki zabielana 

(1,7,9)

Pieczone udko z kurczaka z 

tymiankiem i cytryną

Ryż pełonoziarnisty  z 

czarnuszka

Zupa jarzynowa z cukinią 

i soczewicą z koperkiem 

zabielana (1,7,9)

Krupnik z kasz 

mieszanych 

pełnoziarnistych  z 

natką pietruszki (1,9)

Paluszki rybne z fileta 

(1,2,3,4,6.9,10,14)

Ziemniaki z koperkiem

Barszcz ukrański z 

fasolką i koperkiem 

zabielany (1,7,9)

Pierogi leniwe pod 

owocwą pierzynką  ( 

wyrób własny) (1,3,7)

Marchewka z ananasem

Indyk w sosie słodko 

kwaśnym (1)

Kasza kuskus perłowa(1)

Kociołek meksykański z 

kolorowymi warzywami 

(1)

Owoc sezonowyOwoc sezonowy

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SZKOŁA MARCO POLO  - TYDZIEŃ I 02.03.2020 -06.03.2020

PIĄTEKCZWARTEKŚRODAWTOREKPONIEDZIAŁEK

Owoc sezonowyOwoc sezonowy

Zupa krem z kalafiora 

i ziemniaczanego puree 

posypana koperkiem i 

ziarnami dyni (1,7,9) 

OBIADY

Puree ziemniaczane z 

koperkiem (7)



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

100/ 

80g
100g 1szt 100g 10szt

150g 150g 100g 150g 1szt

100g 100g 1szt 100g

1szt 1szt 1szt 1szt 1szt

Ziemniaki z koperkiem Polewa truskawkowa (7) Ziemniaki z koperkiem

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy,migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 

produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

PODWIECZOREK Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Jogurt naturalny (7)

OBIADY

Surówka z marchewki, 

pora z groszkiem

Marchewka z groszkem 

(7)
Banan Buraczki

Pulpeciki z indyka i 

kurczaka w sosie 

serowo brokułowym 

(1,7)

Kotlecik schabowy 

panierowany w sezamie 

(1,3,11)

Serowo - jabłkowy 

naleśnik  (wybór 

własny) (1,3,7) 

Filet rybny panierowny w 

ziarnach slonecznika  

(1,3,4)

Kapuśniak z 

ziemniakami i  

kminkiem (1,9,10)

Rosół z makaronem 

pełnoziarnistym z 

lubczykiem(1,3,9)

Zupa meksykańska z 

natką pietruszki  

zabielana (1,7,9)

Zupa ogórkowa z ryżem i 

koperkiem zabielana 

(1,7,9,10)

Mix (kasza bulgur, 

kasza pęczak soczewica 

zielna)  (1)

Pierogi ruskie z 

cebulką(wyrób własny) 

(1,3,7)

Zupa ziemniaczana z porem 

i cieciorką z natką 

pietruszki (1,9)

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SZKOŁA MARCO POLO - TYDZIEŃ II  09.03.2020 - 13.03.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 100g
100g/ 

80g
10szt

100g/ 

100g

150g 150g 100g 150g

100g 100g

1szt 1szt 1szt 1szt 1sztOwoc sezonowyPODWIECZOREK Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 

produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Zupa pomidorowa z 

ryżem pełnoziarnistym 

i bazylią  zabielana 

(1,7,9)

Makaron z mąki durum  

w sosie bolongnese  

z mięsem mielonym 

(łopatka) z 

ziołami(1,3)

Filet  drobiowy 

panierowany w płatkach 

kukurydzianych (1,3)

Klopsy wieprzowe z 

indykiem  w sosie 

maślanym z natką 

pietruszki (1,3,7)

Pierogi z mięsem (1,3)

OBIADY

Zupa brokułowa z 

koperkiem  zabielana 

(1.7,9)

Barszcz czerwony z 

koperkiem zabielany 

(1,7,9)

Zupa z czerwonej 

soczewicy i pomidorów  

(1,9)

Toskańska zupa z fasolą i 

cuknią (1,9)

Biała kapusta z 

marchewka i koperkiem 

posypana ziarnami 

słonecznika i dyni 

Surówka z selera, 

jabłka i cebuli (9) 

Filet rybny w sosie 

greckim (1,3,4)

Ziemniaki z koperkiem Kasza jęczmienna(1) Buraczki z cebulką Ziemniaki z koperkiem

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SZKOŁA MARCO POLO  - TYDZIEŃ III 16.03.2020 -20.03.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

150g 100g 100g 320g 1szt

150g 150g 150g 1szt

100g 100g 60g

1szt 1szt 1szt 1szt 1sztPODWIECZOREK Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane 

w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące 

alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. 

orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. 

Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Krupnik z kaszy 

jaglanej z natką 

pietruszki (1,9)

Kotlecik schabowy 

panierowany w ziarnach 

słonecznikach (1,3)

Zupa ziemniaczana z 

natka pietruszki  (1.9)

Curry z dynią, soczewicą 

i paprką (1)

Ryż pełnoziarnisty (1)

Filet rybny panierowany 

w ziołach (1,3,4)

Między narodowy dzień 

szpinaku                                                           

Makaron pelnoziarnisty 

z  kurczakiem, 

szpinakiem w sosie 

Curry (1,3,7)

Naleśniki po rusku ( 

wyrób własny) (1,3,7)

Jogur naturalny (7)

Surówka z włoskiej kapusty, 

marchewki,por  z dodatkiem 

pestek sloneczika i natki 

pietruszki

Buraczki na cieplo Marchewka

OBIADY

Barszcz biały z jajkiem i 

majerankiem zabielany 

(1,3,7,9)

Zupa z kolorowej 

fasolki szparagowe 

zryżem pełnoziarnistym 

i koperkiem zabielana     

(1,7,9)

Zupa ogórkowa z 

ziemniakami i koperkiem 

zabielana (1.7,9,10)

Ziemniaki z koperkiem Ziemniaki z koperkiem

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SZKOŁA MARCO POLO - TYDZIEŃ VI 23.03.2020 -27.03.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK


