
data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK 

zacierki na mleku 220g żurek z kiełbasa i jajkiem 
żurek z kiełbasa i jajkiem 

bez zabielania 
żurek z kiełbasa i jajkiem 

bezglutenowy
250g 250g ciastka owsiane 

pieczywo mieszane 30g budyń 150g
masło 5g herbata 200ml.

ser biały/ miód 30g 
herbata 200ml alergeny 1,6,7,9,10,13,12,

02.11.2018 
alergeny 1,3,6,7,9,10,11, kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa 250ml 250ml alergeny 1,3,6,7,

ŚRODA

CZWARTEK 

  Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 125

              15 lat doświadczenia w cateringu 

PIĄTEK

śniadanie podwieczorek



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

kakao naturalne na mleku 200ml Włoska zupa jarzynowa 
włoska zupa jarzynowa bez 

jogurtu 
włoska zupa jarzynowa 250g 250g zdrowe hot dogi 100g

pieczywo mieszane 30g makaron penne z makaron penne z makaron bezglutenowy 180g 130g ( bułka ziarnista 

masło 5g
sosem pomidorowym z 

bazylią 
sosem pomidorowym sosem pomidorowym 200g 160g parówka (70% mięsa

sałata 3g
surówka z białej kapusty/ 

brokuł 
surówka z białej kapusty/ 

brokuł 
surówka z białej kapusty/ 

brokuł 
150g 100g sałatka warzywna

schab pieczony własnej 
produkcji 

30g
kompot/ woda z cytryną i 

miętą 
kompot/ woda z cytryną i 

miętą 
kompot/ woda z cytryną i 

miętą 
250ml. 250ml. herbata miętowa 200ml. 

rzodkiewka 20g
alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

pszenica preparowana z 
miodem na mleku

220g rosół z makaronem rosół z makaronem 
rosół z makaronem 

bezglutenowy 
250g 250g 

sernik z owocami na 
cieście kruchym 

100g

pieczywo mieszane 30g kotlet schabowy tradycyjny kotlet schabowy tradycyjny 
kotlet schabowy 

tradycyjny bułka tarta 
bezglutenowa

90g 70g  

masło, sałata 8g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g herbata 200ml

szynka drobiowa ( 70% mięsa) 20g
kapusta zasmażana / sałata 

mix z sosem winegret 
kapusta zasmażana / sałata 

mix z sosem winegret 

kapusta zasmażana / 
sałata mix z sosem 

winegret 
150g 100g

pomidor 20g kompot/ herbata malinowa kompot/ herbata malinowa
kompot/ herbata 

malinowa
250ml. 250ml. alergeny 1,3,6,7,11, 

herbata owocowa 200ml alergeny 1,3,6,7,11, 912,13

Zdrowo Jem zupa z dodatkiem soczewicy zupa z dodatkiem soczewicy 
zupa z dodatkiem 

soczewicy 
250g 250g 

placuszki ,,ołatki" z 
dynią 

Dzień chleba 
kurczak w sosie słodko- 

kwaśnym 
kurczak w sosie słodko- 

kwaśnym 
kurczak w sosie słodko- 

kwaśnym 
90g+60g 

sos 
70g+ 30g 

sos 
lukrem 

pomarańczowym 
100g 

szwedzki stół ryż ryż ryż 150g 100g 
( z mąki 

pełnoziarnistej) 
herbata z miodem 150g

warzywa z patelni ( cukinia, 
bakłażan…)/  sałatka z 

zielonych warzyw z 
pomidorami ( sałata, rukola, 

roszponka, papryka, 
pomidory) 

warzywa z patelni ( cukinia, 
bakłażan…)/  sałatka z 

zielonych warzyw z 
pomidorami ( sałata, rukola, 

roszponka, papryka, 
pomidory) 

warzywa z patelni ( 
cukinia, bakłażan…)/  

sałatka z zielonych 
warzyw z pomidorami ( 

sałata, rukola, roszponka, 
papryka, pomidory) 

150g 100g
Dzień Zdrowego 

Jedzenia 

kompot / herbata malinowa kompot / herbata malinowa 
kompot / herbata 

malinowa 
250ml. 250ml.

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 
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śniadanie podwieczorek

PONIEDZIAŁEK 
05.11.2018

WTOREK 
06.11.2018

ŚRODA 
07.11.2018



płatki kukurydziane na mleku 220g
zupa pieczarkowa z 

makaronem 
zupa pieczarkowa z 

makaronem bez śmietany 

zupa pieczarkowa z 
makaronem 

bezglutenowym
250g 250g ciasto kakaowe 80g 

pieczywo mieszane 30g klopsiki w sosie własnym klopsiki w sosie własnym klopsiki w sosie własnym 120g 100g kisiel z owocami 150g 

sałata, masło 8g kasza pęczak kasza pęczak kasza gryczana 150g 100g

alergeny 1,3,6,7,11, 
kolorowe kalafiory / sałatka 

z cykorii 
kolorowe kalafiory / sałatka 

z cykorii 
kolorowe kalafiory / 

sałatka z cykorii 
150g 100g 

szynka wieprzowa 30g kompot/woda z miętą kompot/woda z miętą kompot/woda z miętą 250ml 250ml
herbata 200ml alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

płatki jaglane na mleku z pomidorowa z ryżem 
pomidorowa z ryżem bez 

śmietany 
pomidorowa z ryżem 250g 250g 

owocami 220g 
ryba panierowana/ kotlet 

ziemniaczany z sosem 
pieczarkowym 

ryba panierowana ryba panierowana 90g 70g  
kanapki z wędliną i 

warzywami
100g 

pieczywo mieszane 20g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

masło 5g 
sałata z sosem winegret/ 

mini marchewka 
sałata z sosem winegret/ 

mini marchewka 
sałata z sosem winegret/ 

mini marchewka 
100g 75g herbata miętowa 200ml. 

pasta jajeczna 40g kompot / herbata owocowa kompot / herbata owocowa 
kompot / herbata 

owocowa 
250ml. 250ml. 

alergeny 1,3,6,7,11, 

09.11.2018
alergeny 1,3,6,7,11, 912,13,4, alergeny 1,3,6,7,11, 

CZWARTEK 
08.11.2018

PIĄTEK 



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

12.11.2018

płatki ryżowe na mleku 220g kapuśniak kapuśniak kapuśniak 250g 250g kanapka z 

pieczywo mieszane 30g naleśniki z serem naleśniki z owocami
naleśniki z mąki 

bezglutenowy serem 
300g 250g pasztetem 100g

masło 5g ogórek kiszony 
sałata 3g polewa jogurtowa polewą malinową  polewa jogurtowa 100g 75g herbata miętowa

polędwica drobiowa (70% 
mięsa)

20g surówka z kapusty pekińskiej surówka z kapusty pekińskiej 
surówka z kapusty 

pekińskiej 
150g 100g 

herbata z sokiem 200ml
kompot / herbata z cytryna i 

miętą 
kompot / herbata z cytryna i 

miętą 
kompot / herbata z 

cytryna i miętą 
250ml 250ml alergeny 1,3,6,7,11, 

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13

kawa na mleku 200ml krupnik tradycyjny krupnik tradycyjny krupnik z kaszą jaglana 250g 250g 

pieczywo mieszane 30g pulpeciki  a'la gołąbki pulpeciki  a'la gołąbki pulpeciki  a'la gołąbki 120g 100g tosty z serem i szynka 2szt 

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

sałata 3g
mix kolorowych kapust i sałat 

posypane kiełkami 
rzodkiewki/ kalafior 

mix kolorowych kapust i sałat 
posypane kiełkami 

rzodkiewki/ kalafior 

mix kolorowych kapust i 
sałat posypane kiełkami 

rzodkiewki/ kalafior 
100g 75g herbata miętowa 200ml.

jajko na twardo z sosem 
jogurtowym 

40g kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa
kompot/ herbata 

owocowa
250ml 250ml

pomidor 20g alergeny 1,3,6,7,11, 
14.11.2018 alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13

grysik z morelą 200ml barszcz ukraiński 
barszcz ukraiński bez 

śmietany
barszcz ukraiński 250g 250g ciasto drożdżowe 100g

pieczywo mieszane 30g indyk z grilla w ziołach indyk z grilla w ziołach indyk z grilla w ziołach 90g 70g herbata 200ml.

masło 5g ryż ryż ryż 150g 100g

surówka jarzynowa z nuta 
selera naciowego /  marchew z 

groszkiem 

surówka jarzynowa z nuta 
selera naciowego /  marchew z 

groszkiem 

surówka jarzynowa z nuta 
selera naciowego /  

marchew z groszkiem 
150g 100g

sałatka z wędliną i warzywami 100g
kompot/ herbata zimowa z 

imbirem 
kompot/ herbata zimowa z 

imbirem 
kompot/ herbata zimowa z 

imbirem 
250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

  Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

CZWARTEK

              15 lat doświadczenia w cateringu 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 125
śniadanie podwieczorek

PONIEDZIAŁEK

WTOREK 
13.11.2018

ŚRODA



15.11.2018

kakao naturalne na mleku 200ml zupa ryżanka zupa ryżanka bez śmietany zupa ryżanka 250g 250g 
naleśniki orkiszowe z 

wiśnią 
100g 

pieczywo 30g
ryba w cieście/ kotlet z kaszy 

jaglanej i pieczarek
ryba w cieście ryba w cieście 90g 70g herbata z cytryną 200ml.

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g

sałata 3g
surówka colesław z jogurtem/ 

brokuły 
surówka colesław z jogurtem/ 

brokuły 
surówka colesław z 
jogurtem/ brokuły 

150g 100g

szynka wieprzowa 20g kompot / herbata malinowa kompot / herbata malinowa
kompot / herbata 

malinowa
250ml 250ml

papryka 20g

16.11.2018
alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13,4, alergeny 1,3,6,7,11, 

PIĄTEK



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

kakao na mleku 200ml ogórkowa 
ogórkowa bez 

zabielania 
ogórkowa 250g 250g 

pizza z mięsem i 
warzywami własnej 

produkcji 
100g 

pieczywo 30g pierogi mięsem pierogi z mięsem 
pierogi z mięsem z mąki 

bezglutenowej 
300g 250g 

masło 5g herbata z sokiem 200ml.
sałata 3g i okrasą i okrasą 

indyk pieczony 20g
surówka z kapusty 

pekińskiej / marchew 
talarki 

surówka z kapusty 
pekińskiej / marchew 

talarki 

surówka z kapusty 
pekińskiej / marchew 

talarki 
150g 100g alergeny 1,3,6,7,11, 

pomidor 20g kompot/ woda z cytryną 
kompot/ woda z 

cytryną 
kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

płatki owsiane na mleku z 
owocami 

220g
zupa neapolitanka z 

makaronem 
zupa jarzynowa 

zupa neapolitanka z 
makaronem 

250g 250g placki z jabłkiem 100g 

pieczywo mieszane 30g kotlet pożarski kotlet pożarski 
kotlet pożarski z bułka 

bezglutenową 
120g 100g 

masło 5g kasza gryczana kasza gryczana kasza gryczana 150g 100g herbata owocowa 200ml.

pasta z makreli z warzywami 40g 
surówka z buraczków z 

jabłkiem / kalafior 
surówka z buraczków z 

jabłkiem / kalafior 
surówka z buraczków z 

jabłkiem / kalafior 
150g 100g

herbata 200ml
kompot/ herbata z 

goździkami 
kompot/ herbata z 

goździkami 
kompot/ herbata z 

goździkami 
250ml. 250ml. alergeny 1,3,6,7,11, 

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

kawa inka na mleku 200ml zupa krem z dyni zupa krem z dyni zupa krem z dyni 250g 250g 

pieczywo mieszane 30g
sakiewka drobiowa z 

warzywami 
sakiewka drobiowa z 

warzywami 
sakiewka drobiowa z 

warzywami 
90g 70g 

panacotta i sosem 
owocowym 

100g

mini kiełbaski wieprzowe na 
ciepło 

50g ryż ryż ryż 150g 100g

sałatka 40g 
fasolka żółta / surówka z 

kapusty białej 
fasolka żółta / surówka 

z kapusty białej 
fasolka żółta / surówka z 

kapusty białej 
150g 100g herbata z owocami 200ml. 

alergeny 1,3,6,7,11, kompot/ herbata owocowa
kompot/ herbata 

owocowa
kompot/ herbata owocowa 250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

płatki kukurydziane na mleku 220g
zupa groszkowa z 

ziemniakami 

zupa groszkowa z 
ziemniakami bez 

jogurtu

zupa groszkowa z 
ziemniakami 

250g 250g szarlotka 50g 
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PONIEDZIAŁEK 
19.11.2018

WTOREK 
20.11.2018

ŚRODA 
21.11.2018

CZWARTEK 
22.11.2018

http://www.kwestiasmaku.com/desery/ciasteczka/chocolate_chip_cookies/przepis.html


kiełbasa szynkowa ( 70% 
mięsa)

30g spaghetti z spaghetti z spaghetti z 200g 150g
budyń z musem 

owocowym
150g

sałata 3g sosem bolognese z miesem 
sosem bolognese z 

miesem 
sosem bolognese z miesem 180g 130g

masło 5g
surowa z ogórka 

kiszonego/ sałaty różne z 
sosem 

surowa z ogórka 
kiszonego/ sałaty różne 

z sosem 

surowa z ogórka 
kiszonego/ sałaty różne z 

sosem 
150g 100g

papryka 20g kompot/ woda owocowa 
kompot/ woda 

owocowa 
kompot/ woda owocowa 250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

płatki z miodem na mleku 220g
zupa pomidorowa z 

makaronem 

zupa pomidorowa z 
makaronem bez 

śmietany 

zupa pomidorowa z 
makaronem 

bezglutenowym
250g 250g gofry z owocami 100g 

pieczywo mieszane 30g
kotlet rybny /kotlet 

jajeczny  
kotlet rybny 

kotlet rybny z bułką 
bezglutenową

90g+ 60 g 
sos 

70g+ 30g 
sos 

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g herbata 150g

sałatka z pomidorów i jajkiem 3g
surówka z białej kapusty/ 

bukiet warzyw 

surówka z kiszonej 
kapusty/ bukiet 

warzyw 

surówka z kiszonej 
kapusty/ bukiet warzyw 

150g 100g 

wędlina drobiowa 60g kompot/ woda z cytryną
kompot/ woda z 

cytryną
kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml

herbata owocowa 200ml alergeny 1,3,6,7,11, 

23.11.2018
alergeny 1,3,6,7,11, 

alergeny 1,3,6,7,11, 
9,12,13,4,

CZWARTEK 
22.11.2018

PIĄTEK



data obiad bezmleczne bezgluten duży mały

płatki kukurydziane na 
mleku

220ml zupa ryżanaka z pomidorami 
zupa ryżanaka z pomidorami 

bez zabielania  
zupa ryżanaka z 

pomidorami 
250g 250g kiełbaski w cieście 100g 

pieczywo mieszane 30g naleśniki z kurczakiem naleśniki z kurczakiem naleśniki z kurczakiem 300g 250g warzywa 

masło 5g
surówka z kapusty białej i 

papryką/ fasolka szparagowa 
surówka z kapusty białej i 

papryką, fasolka szparagowa 

surówka z kapusty białej i 
papryką, fasolka 

szparagowa 
150g 100g herbata miętowa 150g

sałata 3g

polędwica sopocka 20g
kompot/ herbata z 

goździkami 
kompot/ herbata z goździkami 

kompot/ herbata z 
goździkami 

250ml 250ml alergeny 1,3,6,7,11, 

pomidor 20g alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

26.11.2018

alergeny 1,3,6,7,11, 
9,12,13

płatki owsiane na mleku 220g Francuska zupa serowa zupa warzywna Francuska zupa serowa 250g 250g 
bagietka z pomidorami i 

rukola 
100g 

pieczywo mieszane 30g wołowina po Burgundzku wołowina po Burgundzku wołowina po Burgundzku 
90g+60g 

sos
70g herbata z cytryna 200ml. 

masło 5g purée ziemniaczane purée ziemniaczane purée ziemniaczane 150g 100g 

sałata 3g 
marchew talarki / surówka z 

czerwonej kapusty 
marchew talarki / surówka z 

czerwonej kapusty 

marchew talarki / 
surówka z czerwonej 

kapusty 
150g 100g alergeny 1,3,6,7,11, 

serek biały ze 
szczypiorkiem i 

pomidorami 
30g 

kompot/ woda 
pomarańczowa 

kompot/ woda pomarańczowa 
kompot/ woda 
pomarańczowa 

250ml 250ml

herbata owocowa 200ml. alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

27.11.2018

alergeny 1,3,6,7,11, 
9,12,13

Kuchnia Francuska 

kawa inka na mleku 200ml. zupa z fasolka szparagową zupa z fasolka szparagową zupa z fasolka szparagową 250g 250g placki karotki 100g

sałatka z kurczakiem i 
ryżem z 

wieprzowina w cieście wieprzowina w cieście wieprzowina w cieście 
90g+60g 

sos
70g kisiel z owocami 200ml.

warzywami 100g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 
alergeny 1,3,6,7,11, 

pieczywo mieszane 30g 
buraczki na ciepło/ surówka 

słodko kwaśna 
buraczki na ciepło/ surówka 

słodko kwaśna 
buraczki na ciepło/ 

surówka słodko kwaśna 
150g 100g 

masło 5g kompot / woda z cytryna kompot / woda z cytryna kompot / woda z cytryna 250ml. 250ml. 

28.11.2018

alergeny 1,3,6,7,11, 
9,12,13

alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

płatki owsiane na mleku z 
owocami 

220g 
krem marchewkowy z nuta 

imbiru 
krem marchewkowy z nuta 

imbiru 
krem marchewkowy z 

nuta imbiru 
250g 250g bułeczka maślana 1szt 

pieczywo mieszane 30g kurczak w curry kurczak w curry kurczak w curry 
90g+60g 

sos
70g jogurt owocowy 150g

masło 5g ryż ryż ryż 100g 75g 
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szynka wieprzowa ( 70% 
mięsa) 

sałata ze śmietaną/ kalafior sałata ze śmietaną/ kalafior 
sałata ze śmietaną/ 

kalafior 
150g 100g

ogórek zielony 20g kompot/ herbata miętowa kompot/ herbata miętowa kompot/ herbata miętowa 250ml 250ml alergeny 1,3,6,7,11, 

alergeny 1,3,6,7,11, 
9,12,13

29.11.2018 alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

kluski lane na mleku 220g barszcz czerwony z jajkiem 
barszcz czerwony z jajkiem 

bez jogurtu
barszcz czerwony z 

jajkiem 
250g 250g 

mini zapiekani 
hawajskie 

2szt 

pieczywo mieszane 30g 

filet rybny panierowany z 
warzywami / makaron z 

sosem śmietanowo 
pieczarkowym z kurczakiem 

filet rybny panierowany filet rybny panierowany 
90g+60g 

sos
70g+30g herbata miętowa 200ml. 

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

serek waniliowy
surówka z białej rzepy i 
marchewki j/ brokuły 

surówka z białej rzepy i 
marchewki j/ brokuły 

surówka z białej rzepy i 
marchewki j/ brokuły 

150g 100g 

wędlina drobiowa ( 70% 
mięsa) 

30g kompot/ woda owocowa kompot/ woda owocowa kompot/ woda owocowa 250ml 250ml 

30.11.2018 alergeny 1,3,4,7,9,13,

CZWARTEK

PIĄTEK


