
            Menu 12.09.2022-16.09.2022 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Krasieninie 

 
DZIEŃ 

TYGODNIA 

ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

12.09.2022 
Zupa mleczna z 

makaronem  
150 ml 

makaron pszenny (mąka 

pszenna, może zawierać 

jaja) mleko 2% ; cukier ; 

cukier wanilinowy (może 

zawierać gluten i mleko) 

 

Alergeny: gluten, jaja, 

mleko 

 

Kapuśniak z czerwonej 

kapusty  
250ml 

woda, mięso drobiowe, marchew, 

pietruszka, seler, kapusta 

czerwona, olej, cukier, ocet, 

jabłko, sól, pieprz, liść laurowy, 

ziele angielskie 

 

Alergeny: seler  

 

Kaszotto z zielonym 

groszkiem i 

pieczarkami 
250g 

(kasza bulgur, cebula, marchew, 

seler, pietruszka, groszek, 

pieczarka, curry, papryka, sól, 

pieprz, olej) 

 

Alergeny: seler 

Paluszki 

kukurydzia

ne  
 

Wtorek  

13.09.2022 
Bułka pszenna, 

masło, hummus, 

ogórek 
150g 

bułka kajzerka (mąka 

pszenna, woda, olej 

rzepakowy, drożdże, sól, 

cukier) masło (śmietanka 

pasteryzowana z mleka, 

mleko), ciecierzyca, 

czosnek, sól, pieprz, 

majonez [olej rzepakowy, 

(musztarda: woda, ocet, 

gorczyca, sól, cukier, 

przyprawy), jaja], 

ogórek zielony 

 

Alergeny: gluten, 

mleko, gorczyca, jaja 

Brokułowa z  

ziemniakami 
250ml 

woda, marchew, seler, brokuł, 

pietruszka, ziemniak, koper, sól, 

pieprz, śmietana (z mleka, kultury 

bakterii fermentacji mlekowej) 

 

Alergeny: mleko, seler 

 

 

Sztuka mięsa w sosie 

własnym,  

ziemniaki pieczone w 

mundurkach, pomidory 

ze śmietaną i  

szczypiorem 
 100g/150g/120g 

Szynka wieprzowa, ziemniak, 

papryka słodka, czosnek, sól, 

pieprz, pomidor, śmietana (z 

mleka, kultury bakterii 

Ciastka 

owsiane z 

sezamem 
 

 

 



fermentacji mlekowej), szczypior 

 

Alergeny: mleko 

Środa 

14.09.2022 
Chleb mieszany, 

masło, szynka 

drobiowa, ogórek 

kiszony  
150g 

Chleb pszenno żytni 

(mąka pszenna, mąka 

żytnia razowa, woda, 

drożdże, sól, cukier),  

masło (śmietanka 

pasteryzowana z mleka, 

mleko), szynka drobiowa 

(filet z kurczaka, skrobia 

ziemniaczana, woda, sól, 

przyprawy, askorbinian 

sodu, azotyn sodu), 

ogórek kiszony (ogórek, 

woda, czosnek, koper, 

chrzan, sól) 

 

Alergeny: mleko, 

gluten, może zawierać: 

gorczycę, jaja 

Ogórkowa 
250ml 

Woda, mięso wieprzowe, 

marchew, seler, pietruszka, 

ogórek kiszony (ogórek, woda, 

czosnek, koper, chrzan, sól), 

ziemniak, koper, sól, pieprz, 

śmietana (z mleka, kultury 

bakterii fermentacji mlekowej) 

 

Alergeny: mleko, seler 

 

Podudzie z kurczaka, 

kasza kus-kus,  

kolorowa fasolka z 

masłem i bułką tartą 
100g/150g/120g 

Podudzie z kurczaka, papryka 

słodka, czosnek granulowany, sól, 

pieprz, kasza kus-kus, fasolka 

szaparagowa,  masło (śmietanka 

pasteryzowana z mleka, mleko), 

bułka tarta (mąka pszenna, woda, 

drożdże, sól) 

 

Alergeny: mleko, gluten 

Kasza 

manna z 

musem 

owocowym 
 

 

Czwartek 

15.09.2022 
Chleb mieszany, 

masło, ser gouda, 

pomidor 
150g 

Chleb pszenno żytni 

(mąka pszenna, mąka 

żytnia razowa, woda, 

drożdże, sól, cukier),  

masło (śmietanka 

pasteryzowana z mleka, 

mleko), ser gouda 

(mleko pasteryzowane, 

sól, kultury bakterii 

fermentacji mlekowej, 

podpuszczka, chlorek 

wapnia, annato), pomidor 

 

Alergeny: gluten, mleko 

Krem z białych warzyw  
250ml 

Woda, kalafior, seler, pietruszka, 

ziemniaki, sól, pieprz, śmietana (z 

mleka, kultury bakterii 

fermentacji mlekowej) 

 

Alergeny: seler, mleko 

 

Makaron z sosem Hu-

Hu 
350g 

makaron pszenny (mąka pszenna, 

może zawierać jaja), cebula, 

czosnek, skrobia ziemniaczane, 

kiełbasa (mięso wieprzowe, 

skrobia ziemniaczane, woda, sól, 

przyprawy, askorbinian sodu, 

azotyn sodu) przecier 

pomidorowy, papryka, olej, sól, 

Wafelek z 

marmolad

ą 

  



pieprz 

 

Alergeny: gluten, jaja, 

Piątek 

16.09.2022 
Chleb mieszany, 

masło, pasta z 

makreli i jajka 
150g 

Chleb pszenno żytni 

(mąka pszenna, mąka 

żytnia razowa, woda, 

drożdże, sól, cukier),  

masło (śmietanka 

pasteryzowana z mleka, 

mleko), pasta 

{(makrela, jaja, ogórek 

konserwowy (ogórek, 

woda, ocet, cukier, sól, 

koper, przyprawy m. in: 

gorczyca), papryka 

konserwowa (papryka, 

woda, ocet, cebula, 

cukier, sól, liść laurowy, 

ziele angielskie, 

gorczyca), cebula, 

majonez [olej rzepakowy, 

(musztarda: woda, ocet, 

gorczyca, sól, cukier, 

przyprawy), jaja]} 

 

Alergeny: gluten, 

mleko, jaja, ryba, 

gorczyca 

Krupnik jęczmienny 
250ml 

Woda, mięso drobiowe, kasza 

jęczmienna, ziemniak, seler, 

pietruszka, marchew, koper, sól, 

pieprz  

 

Alergeny: seler, gluten 

 

 

Paluszki rybne, ryż, 

surówka z kiszonej 

kapusty 
100g/150g/120g 

Dorsz, jaja, bułka tarta (mąka 

pszenna, woda, drożdże, sól), 

mąka pszenna, ryż, kapusta 

kiszona (kapusta, marchew, 

sorbinian potasu), marchew, 

jabłko, olej, sól, pieprz, cukier 

 

Alergeny: ryba, jaja, gluten 

Chlebek 

bananowy 

   

 


