
Stołówka 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy 
Pisanica 65, 19-314 Kalinowo 

JADŁOSPIS 

Środa 
01.06.2022 

Grochówka na wywarze mięsnym (300 ml) 
Alergeny: Seler, gorczyca.  
Kiełbaska w sosie (80 g) 
Pieczywo: chleb zwykły 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Owoce: jabłko, banan 
Kompot owocowy 

Czwartek 
02.06.2022 

Krupnik na wywarze warzywnym (300 ml) 
Alergeny: Seler 
Kotlet schabowy tradycyjny (100 g) 
Alergeny: Jaja, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten tj. pszenica 
Ziemniaki (150g) 
Surówka z buraczków czerwonych (100 g) 
Pieczywo (25g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten tj. pszenica 
Kompot owocowy (200 ml) 
Mandarynka (1 szt.) 

Piątek 
03.06.2022 

Zupa fasolowa (300 ml) 
Alergeny: Seler, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt 
Makaron z twarogiem i śmietaną (230 g) 
Alergeny: Jaja, gorczyca. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kakao (200 ml) 
Alergeny: mleko 
Kiwi (1 szt.) 

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od stołówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JADŁOSPIS 

Poniedziałek 
06.06.2022 

Zupa Shreka (300 ml) 
Alergeny: Seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne – śmietana, jogurt. 
Klops w sosie pieczarkowym (100 g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kasza jęczmienna (120 g) 
Surówka z ogórka kiszonego z marchewką i cebulką (100 g) 
Pieczywo (25g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kompot owocowy (200 ml) 
Jogurt owocowy (150 g) 
Alergeny: mleko 

Wtorek 
07.06.2022 

Zupa pomidorowa z ryżem na wywarze mięsnym (300 ml) 
Alergeny: Seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne – śmietana, jogurt 
Filet z ryby panierowany (90 g) 
Alergeny: Ryby, gorczyca. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Ziemniaki (150 g) 
Surówka z kapusty kiszonej z jabłkiem i oliwą z oliwek (100 g) 
Pieczywo (25 g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kompot wieloowocowy (200 ml) 
Banan (1 szt.)  

Środa 
08.06.2022 

Rosół z makaronem nitki durum (300 ml) 
Alergeny: Jaja, seler, gorczyca. Zboża zawierające gluten 
Udko pieczone z kurczaka (100 g) 
Ziemniaki (200 g) 
Surówka z sałaty lodowej z pomidorem i ogórkiem (100 g) 
Alergeny: Mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt 
Kompot owocowy (200 ml) 
Pomarańcza ( 1 szt.) 

Czwartek 
09.06.2022 

Zupa kapuśniak na wywarze mięsno-jarzynowym (300 ml) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, seler, gorczyca. 
Karkówka z papryką z pieca (100 g) 
Alergeny: Jaja, gorczyca, mleko i produkty pochodne – śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten, 
tj. pszenica 
Kasza gryczana (120 g) 
Kompot owocowy (200 ml) 
Jabłko (1 szt.) 

Piątek 
10.06.2022 

Zupa barszcz ukraiński (300 ml) 
Alergeny: Seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten, 
tj. pszenica 
Makaron z truskawkami i śmietaną (230 g) 
Alergeny: Jaja, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Pieczywo (25 g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kakao (200 ml) 
Alergeny: mleko 
Mandarynka (1 szt.) 

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od stołówki. 

 

 



JADŁOSPIS 

Poniedziałek 
13.06.2022 

Zupa koperkowa z ziemniakami na wywarze mięsnym (300ml) 
Alergeny: Seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten 
tj. pszenica 
Spaghetti z sosem warzywno – mięsnym (280 g) 
Alergeny: Jaja, seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt. Zboża zawierające 
gluten, tj. pszenica 
Pieczywo (25 g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kompot owocowy (200 ml) 
Ciasteczko z morelą (1 szt.) 
Alergeny: jogurt 

Wtorek 
14.06.2022 

Zupa jarzynowa zabielana (300 ml) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, seler, gorczyca 
Kiełbaska w sosie koperkowym (100 g) 
Alergeny: Jaja, gorczyca, mleko i produkty pochodne – śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten, 
tj. pszenica. 
Kasza jęczmienna gruba (120 g) 
Ogórek kiszony (60 g) 
Pieczywo (25g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten tj. pszenica 
Kompot (200 ml) 
Jabłko (1 szt.) 

Środa 
15.06.2022 

Zupa rosół z makaronem durum (300 ml) 
Alergeny: Seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne – śmietana, jogurt 
Filet z ryby dorsza w cieście smażony (90 g) 
Alergeny: Ryby, gorczyca, zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Ziemniaki (150 g) 
Surówka z kapusty białej z koperkiem (100 g) 
Pieczywo (25 g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kompot wieloowocowy (200 ml) 
Banan (1 szt.) 

Piątek 
17.06.2022 

Zupa barszcz czerwony (300 ml) 
Alergeny: Seler 
Racuszki drożdżowe (180 g) 
Alergeny: Jaja, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten tj. pszenica 
Pieczywo (25 g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten tj. pszenica 
Kakao (200 ml) 
Pomarańcza (1 szt.) 

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od stołówki. 

 

 

 

 

 

 



JADŁOSPIS 

Wtorek 
21.06.2022 

Zupa ogórkowa zabielana jogurtem (300 ml) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, seler, gorczyca. 
Filet z kurczaka panierowany (100 g) 
Alergeny: Jaja, gorczyca, mleko i produkty pochodne – śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten, 
tj. pszenica. 
Ziemniaki (150 g) 
Surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą i fasolką czerwoną (100 g) 
Kompot wieloowocowy (200 ml) 
Pieczywo (25 g) 
Alergeny: pszenica 
Kiwi (1 szt.) 

Środa 
22.06.2022 

Zupa brokułowa (300 ml) 
Alergeny: Seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne – śmietana, jogurt 
Gołąbki po hiszpańsku (110 g) 
Alergeny: Ryby, gorczyca, zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Ziemniaki (150 g) 
Surówka z buraczków czerwonych (100 g) 
Pieczywo (25 g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kompot wieloowocowy (200 ml) 
Jabłko (1 szt.) 

Czwartek 
23.06.2022 

Zupa kalafiorowa (300 ml) 
Alergeny: Seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt      
Gulasz mięsno-jarzynowy (150 g) 
Alergeny: Seler, gorczyca, mleko i produkty pochodne, śmietana, jogurt. Zboża zawierające gluten, 
tj. pszenica. 
Kasza gryczana (120 g) 
Ogórek kiszony (60 g) 
Pieczywo (25 g) 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, tj. pszenica 
Kompot owocowy (200 ml) 

 


