
data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

PONIEDZIAŁEK 

herbata miętowa 200ml zupa szpinakowa zupa jarzynowa zupa szpinakowa 250g 250g 
placki jabłkuowo 

marchewkowe z rodzynkami 

pieczywo mieszane 30g gulasz wieprzowy gulasz wieprzowy gulasz wieprzowy 90g+60g 70g+30g 100g

masło 5g
kasza gryczana z dodatkiem 

soczewicy czerwonej 
kasza gryczana z dodatkiem 

soczewicy czerwonej 
kasza gryczana z dodatkiem 

soczewicy czerwonej 
150g 100g sok warzywno- owocowy 200ml. 

sałatka jarzynowa 80g
kalafior z masełkiem i 

bułeczką/surówka z białej 
kapusty 

kalafior z masełkiem i 
bułeczką/surówka z białej 

kapusty 

kalafior z masełkiem i 
bułeczką/surówka z białej 

kapusty 
150g 100g

wędlina (70% mięsa) 20g kompot / herbata z goździkami kompot / herbata z goździkami kompot / herbata z goździkami 250ml. 250ml.

alergeny 1,3,7, 1,7,9, 1,3,7,

płatki ryżowe na mleku 220g zupa neopolitania z makaronem zupa warzywna z makaronem zupa neopolitanka  z makaronem 250g 250g zapiekanki hawajskie 100g 

pieczywo mieszane 30g filet rybny panierowany / pierogi 
ruskie 

filet rybny panierowany filet rybny panierowany 90g 70g

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g herbata owocowa 200ml

ser żółty 20g
surówka z kapusty kiszonej / 

brukselka 
surówka z kapusty kiszonej surówka z kapusty kiszonej 150g 100g

papryka 20g kompot / herbata z cutryną kompot / herbata z cutryną kompot / herbata z cutryną 250ml 250ml
alergeny 1,3,7, 1,7,9,4 1,3,7,

02.03.2018

ŚRODA

CZWARTEK 
01.03.2018

PIĄTEK

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 

Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: strumykowa@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 
śniadanie podwieczorek



data obiad duży mały

kakao naturalne 200ml
krupnik zabielany z kaszą 

jęczmienna i zieloną pietruszką 
krupnik  z kaszą jęczmienna i 

zieloną pietruszką 
krupnik zabielany z kaszą jaglaną  

i zieloną pietruszką 
250g 250g 

tosty z wędliną 
warzywami i serem 

100g

pieczywo mieszane 30g pierogi z mięsem pierogi z mięsem
pierogi z mięsem ( z mąki 

bezglutenowej) 
300g 195g papryka 20g 

masło 5g
surówka z czerwonej kapusty z 

marchewką/ brokuły 
surówka z czerwonej kapusty z 
marchewką/ brokuły bez masła 

surówka z czerwonej kapusty z 
marchewką/ brokuły 

150g 100g

wędlina wieprzowa (70%) 20g
pomidor 20g kompot / herbata z cytryną 250ml 250ml herbata 200ml.

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

kasza manna na mleku 220g zupa z fasolką szparagową zupa z fasolką szparagową zupa z fasolką szparagową 250g 250g owoce w galaretce 

pieczywo mieszane 30g
filet z kurczaka z sosem 

śmietanowym z dodatkiem 
szpinaku i suszonych pomidorów  

filet z kurczaka z sosem  z  
suszonych pomidorów  

filet z kurczaka z sosem 
śmietanowym z dodatkiem 

szpinaku i suszonych pomidorów  
90g +60g 70g+30g biszkopty 100g

masło 5g ryż kolorowy ryż kolorowy ryż kolorowy 150g 100g herbata miętowa 200ml.

sałata 3g
bukiet warzyw ( brokuły, kalafior, 

marchew, cukinia) / surówka z 
bukiet warzyw ( brokuły, kalafior, 

marchew, cukinia) / surówka z 
bukiet warzyw ( brokuły, kalafior, 

marchew, cukinia) / surówka z 
150g 100g

wędlina ( 70% mięsa) 20g
pomidor 20g kompot / herbata z goździkami 250ml. 250ml.
herbata 200ml

alergeny 1,7,6, 1,3,7,,9, 1,3,7,

płatki kukurydziane na mleku 220g barszcz ukraiński barszcz ukraiński bez zabielania barszcz ukraiński 350g 350g budyń z owocami 100g 

bułeczka ziarnista 30g
schab karkowy pieczony z sosem 

myśliwskim 
schab karkowy pieczony z sosem 

myśliwskim 
schab karkowy pieczony z sosem 

myśliwskim 
90g+60g 70g+30g 

talarki ryżowo- 
orkiszowe 

galaretka z kurczaka z 
warzywami 

30g kasza jęczmienna kasza jęczmienna kasza gryczana 150g 100g 
herbata z sokiem 

owocowym 
200ml.

herbata 200ml.
surówka z kapusty pekińskiej/ 

kalafior 
surówka z kapusty pekińskiej/ 

kalafior bez masła 
surówka z kapusty pekińskiej/ 

kalafior 
150g 100g

owoc kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml
alergeny 1,7,6, 1,3,7,9, 1,3,7

kawa na mleku 200ml. zupa grochowa zupa grochowa zupa grochowa 350g 350g naleśniki 

pieczywo mieszane 30g
kotlet mielony z mięsa 

mieszanego faszerowany serem i 
pieczarkami 

kotlet mielony z mięsa 
mieszanego 

kotlet mielony z mięsa 
mieszanego faszerowany serem i 

pieczarkami 
120g 100g orkiszowe z

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g wiśniami 100g

sałata 3g
surówka słodko -kwaśna z białej 
kapusty / marchew z groszkiem 

surówka słodko -kwaśna z białej 
kapusty / marchew z groszkiem 

na ciepło 

surówka słodko -kwaśna z białej 
kapusty / marchew z groszkiem 

150g 100g herbata owocowa 250ml.

pasta jajeczna z kiełkami 30g
pomidor 20g kompot / herbata z cytryną 250ml. 250ml.

alergeny 1,7,6, 1,3,7,9, 1,3,7,

zupa mleczna 220g Pomidorowa z makronem 
Pomidorowa z makronem bez 

śmietany 
Pomidorowa z makronem 

bezglutenowy 
350g 350g

pieczywo mieszane 30g filet rybny / kotlet jajeczny filet rybny filet rybny / kotlet jajeczny 120g 100g 

PONIEDZIAŁEK 
05.03.2018 

WTOREK 
06.03.2018

ŚRODA 
07.03.2018 

CZWARTEK 
08.03.2018

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

śniadanie podwieczorek

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 



masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g
kruchy pasztecik z 

mięsem drobiowym 
100g

sałata 3g
surówka z kiszonej kapusty / 

szpinak ze śmietana 
surówka z kiszonej kapusty / 

szpinak ze śmietana 
surówka z kiszonej kapusty / 

szpinak ze śmietana 
150g 100g herbata cytrynowa 250ml.

ser żółty 20g kompot/ woda z cytryną 250ml. 250ml.
PIĄTEK papryka 20g 

09.03.2018 alergeny 1,7,6, 1,3,4,7,9, 1,3,7,

Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 



data obiad duży mały

kakao naturalne 200ml. zupa zimowa  z soczewicy zupa zimowa  z soczewicy zupa zimowa  z soczewicy 250g 250g kiełbaski na ciepło 50g

pieczywo mieszane 30g naleśniki z serem i naleśniki z owocami 
naleśniki z maki bezglutenowej z 

serem i 
375g 250g sałatka warzywna 80g

masło 5g polewą jogurtowo- owocową polewą jogurtowo- owocową polewą jogurtowo- owocową 100g 70g pieczywo 20g

PONIEDZIAŁEK

sałata 3g
surówka z marchewki z 

dodatkiem jabłka/ sałatka 
owocowa 

surówka z marchewki z 
dodatkiem jabłka/ sałatka 

owocowa 

surówka z marchewki z 
dodatkiem jabłka/ sałatka 

owocowa 
100g 75g

12.03.2018 schab pieczony z rozmarynem 20g

kompot/ woda z cytryną 250ml. 250ml.
alergeny 1,7,6, 1,3,7,9,11 1,9,10,11

ciasto lane na mleku 220ml rosół z makaronem rosół z makaronem rosół z makaronem bezglutenowy 350g 350g
brzoskwinie zapiekane w 

kruchym cieście
100g

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

bezglutenowa 
90g 70g sok jabłkowy (100%) 200ml. 

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

sałata 3g
buraczki na ciepło z masełkiem / 

sałatka wiosenna ( sałaty mix, 
pomidory, ogórki,.. 

buraczki na ciepło / sałatka 
wiosenna ( sałaty mix, pomidory, 

ogórki,.. 

buraczki na ciepło z masełkiem / 
sałatka wiosenna ( sałaty mix, 

pomidory, ogórki,.. 
150g 100g

pasztet pieczony 30g 
własnej produkcji Kompot/herbata z goździkami Kompot/herbata z goździkami Kompot/herbata z goździkami 250ml 250ml
alergeny 1,7,6,3 1,3,7,9, 1,3,7,

herbata owocowa 200ml zupa jarzynowa zupa jarzynowa bez smietany zupa jarzynowa 350g 350g chałka z masłem i 

pieczywo mieszane 30g pulpety drobiowe z ziołami pulpety drobiowe z ziołami 
pulpety drobiowe z ziołami z 

bułka bezglutenową 
120g+60g sos 100g+30g sos serkiem waniliowym 

masło 5g kasza gryczana kasza gryczana kasza gryczana 150g 100g owoc 

sałatka z kurczaka 80g
surówka z kapusty 

pekińskiej/malchew po Parysku 
surówka z kapusty 

pekińskiej/malchew po Parysku 
surówka z kapusty 

pekińskiej/malchew po Parysku 
150g 100g herbata owocowa 200ml.

Kompot/herbata z cytryną 250ml 250ml
14.03.2018 alergeny 1,7,6,3 1,7,9, 1,3,7,

kawa inka na mleku 200g zupa ziemniaczana zupa ziemniaczana zupa ziemniaczana 350g 350g placki karotki z jabłkami 100g 

pieczywo mieszane 30g
indyk pieczony w ziołach pod 

warzywami
indyk pieczony w ziołach pod 

warzywami
indyk pieczony w ziołach pod 

warzywami
90g+60g 70g+30g   

ryż ryż ryż 150g 100g 

masło 5g
surówka z selera , marchewki i  

jabłka/ brokuły 
surówka z selera , marchewki i  

jabłka/ brokuły bez masła 
surówka z selera , marchewki i  

jabłka/ brokuły 
150g 100g herbata 200ml.

pasta z makreli 30g
Kompot/ herbata z goździkami 250ml 250ml

ogórek kiszony 20g
15.03.2018 alergeny 1,7,6,3,4 1,7,9, 1,3,7,

płatki jęczmienne 220ml zupa zacierkowa zupa zacierkowa 
zupa z makaronem 

bezglutenowym
350g 350g

pieczywo mieszane 30g
kotlety z dorsza ze szczypiorkiem 
/ makaron z pastą pomidorową ze 

świeżą bazylią 
kotlety z dorsza ze szczypiorkiem 

kotlety z dorsza ze szczypiorkiem 
bułka bezglutenowa  

120g /200g 100g/ 150g 
sernik domowy na spodzie z 

płatków owsianych
100g 

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g

ser żółty/dżem niskosłodzony 20g
surówka kolorowa (z  kapusty 

czerwonej i białej)/ fasolka 
szparagowa z masełkiem 

surówka kolorowa (z  kapusty 
czerwonej i białej)/ fasolka 

szparagowa 

surówka kolorowa (z  kapusty 
czerwonej i białej)/ fasolka 

szparagowa z masełkiem 
150g 100g herbata z sokiem 200ml.

papryka 20g kompot/ woda z cytryną kompot/ woda z cytryną kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml
herbata 20g

16.03.2018 alergeny 1,7,6,3 1,7,9,4, 1,3,7,

WTOREK 
13.03.2018

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 

Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

śniadanie podwieczorek

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

płatki owsiane na mleku 220ml zupa kapuśniak z kiszonej kapusty zupa ogórkowa bez śmietany zupa ogórkowa 250g 250g kiełbaski na ciepło 

pieczywo mieszane 20g pierogi z twarozkiem makaron makaron bezglutenowy 280g 180g pieczywo mieszane 

masło 5g polewa jogurtowz z rodzynkami z aksamitnym twarożkiem sałatka z pomidorów 100g 

sałata 3g
surówka z kapusty pekińskiej/ 

marchew z brozskwinią 
z kurczakiem i polewą truskawkową 100g 75 herbata z miodem 200ml.

szynka wieprzowa ( 70% 
mięsa) 

20g sałatka owocowa sałatka warzywna sałatka owocowa 150g 100g

'PONIEDZIAŁEK pomidor 20 g kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml
herbata z sokiem 200ml

19-03-2018 alergeny 1,7, 1,3,7,9, 1,9,10,11

kawa na mleku 200g zupa z warzyw korzeniowych zupa z warzyw korzeniowych zupa z warzyw korzeniowych 250g 250g 
pieczone jabłko z 

suszonymi owocami i 
100g 

pieczywo mieszane 30g gulasz po Węgiersku gulasz po Węgiersku gulasz po Węgiersku 90g+60g 70g+30g sosem cytrynowym 
kasza gryczana kasza gryczana kasza gryczana 150g 100g

masło 5g brokuł)/ surówka colesław brokuł/ surówka colesław brokuł/ surówka colesław 150g 100g herbata miętowa 200ml.
indyk pieczony 20 g z ziołami z ziołami z ziołami
ogórek zielony 20 g Kompot/herbata z goździkami 250ml. 250ml.

alergeny 1,7 1,7,9, 1,7,
kakao 200ml zupa brokulowa zupa brokulowa  bez śmietany zupa brokulowa 250g 250g kisiel z owocami 150g

pieczywo mieszane 30g spaghetti z spaghetti z ( bez sera) 
spaghetti ( makaron 

bezglutenowy) z
180g 130g

masło 5g sosem mięsno- warzywnym sosem mięsno- warzywnym sosem mięsno- warzywnym 200g 160g ciasto drożdżowe 40g

wędlina drobiowa ( 70%mięsa) 20g
surówka z ogórka kiszonego / 

marchew słupki 
surówka z ogórka kiszonego / 

marchew słupki 
surówka z ogórka kiszonego / 

marchew słupki 
100g 75g

ogórek zielony 20g kompot/herbata z cytryną
alergeny 1,7,9, 1,7,9, 250ml. 250ml. 1,7,3,

kuchnia francuska 1,7,

płatki jęczmienne na mleku 220g barszcz czerwony z ziemniakami barszcz czerwony z ziemniakami 
barszcz czerwony z 

ziemniakami 
350g 350g

ciasto drożdżowe z 
owocami 

100g

serek wiejski ze szczypiorkiem i 
pomidorami 

100g filet z kurczaka ( nugetsy) filet z kurczaka ( nugetsy) filet z kurczaka ( nugetsy) 90g 70g 

ryż ryż ryż 150g 100g kisiel 150ml 

pieczywo mieszane 30g
surówka z czerwonej kapusty z 

jogurtem / kukurydza z 
masełkiem 

surówka z czerwonej kapusty z 
jogurtem / kukurydza w ziołach 

surówka z czerwonej kapusty z 
jogurtem / kukurydza z 

masełkiem 
150g 100g

kompot/ woda z pomarańczą 250ml 250ml
alergeny 1,7,6, 1,7,9, 1,7,

płatki kukurydziane na mleku 220g 
zupa pomidorowa z lanym 

ciastem 
zupa pomidorowa z lanym 

ciastem 
zupa pomidorowa z lanym 

ciastem 
350g 350g ciastka owsiane 

jajko na twardo ze 
szczypiorkiem i sosem 

jogurtowo- majonezowym 
100g 

filet rybny smażony z sosem 
greckim  / zapiekanka 

makaronowa z warzywami 

filet rybny smażony z sosem 
greckim   

filet rybny smażony z sosem 
greckim  bułka bezglutenowa 

90g+60g 
sos

70g+30g sałatka owocowa 100g

papryka 30g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

WTOREK 
20.03.2018

ŚRODA 
21.03.2018

CZWARTEK 
22.03.2018

PIĄTEK

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

śniadanie podwieczorek

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 



herbata z cytryną 200ml. 
surówka z kapusty kiszonej/ 

kalafior 
surówka z kapusty kiszonej/ 

kalafior 
surówka z kapusty kiszonej/ 

kalafior 
100g 75g herbata z sokiem 150ml. 

kompot/ woda z cytryną 250ml. 250ml. 
23.03.2018 alergeny 1,7,6,3 1,7,9,4 1,7,3,

PIĄTEK

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 

Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 



Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 



Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

płatki owsiane na mleku 200ml zupa ogórkowa zupa ogórkowa bez śmietany zupa ogórkowa 250g 250g parówki (75% mięsa) 

pieczywo mieszane 30g makaron makaron makaron bezglutenowy 200g 150g zapiekane z serem żółtym 100g
masło 5g z aksamitnym twarożkiem z aksamitnym twarożkiem 80g 60g
sałata 3g i polewą truskawkową z kurczakiem i polewą truskawkową 150g 100g tosty pełnoziarniste

polędwica sopocka 20g sałatka owocowa sałatka warzywna sałatka owocowa 100g 75g herbata 200ml.
pomidor 20g kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml

herbata z wiśniami 200ml
alergeny 1,7,9, 1,3,7,9,11 1,9,10,6,

płatki ryżowe na mleku 220g zupa selerowa zupa selerowa  bez śmietany zupa selerowa 250g 250g banany w czekoladzie

bułka grahamka z masłem 30g rolada schabowa rolada schabowa rolada schabowa 120g 100g ciasto piaskowe 100g
kasza jęczmienna kasza jęczmienna kasza jaglana 150g 100g 

sałatka jarzynowa 40g marchew z groszkiem marchew z groszkiem bez masła marchew z groszkiem 150g 100g
sok marchewkowo- 

owocowy 
200ml.

indyk pieczony filet 30g 
surówka z kapusty białej z 

marchewką i jabłkiem, ogórek.. 
surówka z kapusty białej z 

marchewką i jabłkiem, ogórek.. 
surówka z kapusty białej z 

marchewką i jabłkiem, ogórek.. 

herbata 200ml Kompot/woda z pomarańczami 250ml. 250ml.
alergeny 1,7,9,3,11 1,7,9,3 1,7,3,

kakao naturalne 200ml
francuski krem z cebulą pieczoną i 

grzankami 
francuski krem z cebulą pieczoną i 

grzankami 
francuski krem z cebulą pieczoną i 

grzankami bezglutenowe 
250g 250g 150g

pieczywo mieszane 30g 
piramidki drobiowe ze szpinakiem 

i serem ( udko trybowane ) 
piramidki drobiowe ze szpinakiem 

( udko trybowane ) 
piramidki drobiowe ze szpinakiem 

i serem ( udko trybowane ) 
90g 70g 

pasztet pieczony 30g ziemniaki purée ziemniaki purée ziemniaki purée 150g 100g 40g

masło 5g sałatka z białej kapusty z papryką 
świeżą)/ fasolka szparagowa żółta 

sałatka z białej kapusty z papryką 
świeżą)/ fasolka szparagowa żółta 

sałatka z białej kapusty z papryką 
świeżą)/ fasolka szparagowa żółta 

150g 100g bagietka z serem 
warzywami i szynką 

ogórek kiszony Kompot/woda z cytryną 250ml 250ml herbata z miodem

1,7,9,

alergeny 1,7 kuchnia francuska 1,7,

30.01.2018 

Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 

PONIEDZIAŁEK 
26.03.2018 

WTOREK 
27.03.2018 

ŚRODA 
28.03.2018

CZWARTEK 
29.03.2018 

PIĄTEK

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

śniadanie podwieczorek

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 



Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 


