
 

MENU STOŁÓWKI SALEZJAŃSKIEJ SZOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO  

 

NA OKRES: 05.10.2020 – 09.10.2020  

DZIEŃ TYGODNIA PIERWSZE DANIE DRUGIE DANIE DESER NAPOJE 

PONIEDZIAŁEK 
Zupa szczawiowa z jajkiem 

(3,7) 

Kurczak po meksykańsku z 

ryżem 

(1,7) 

Galaretka z owocami 

 
Woda z cytryną i miętą 

WTOREK 
Zupa krem z dyni 

(7,9) 

Panierowany filet z kurczaka 

z ziemniakami i fasolką 

szparagową 

(1,3) 

Owoce Woda z cytryną i miętą 

ŚRODA 
Zupa fasolowa 

(7,9) 

Gołąbki po Poznańsku z 

sosem i ziemniakami 

(1,3) 

Lody  

(3,7) 
Woda z cytryną i miętą 

CZWARTEK 
Zupa krem z marchewki 

(7,9) 

Kopytka z sosem mięsnym 

(1,3) 
Budyń (1,7) Woda z cytryną i miętą 

PIĄTEK 
Zupa ogórkowa 

(7,9) 

Filet z ryby panierowany z 

ziemniakami, marchewka z 

groszkiem 

(1,3) 

Bułka słodka 

(1,3,7) 
Woda z cytryną i miętą 

Kontakt: Email: stolowka@igtposka.com                           

Telefon:505382009 



 

 

MENU STOŁÓWKI SALEZJAŃSKIEJ SZOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO  

NA OKRES: 28.09.2020 – 02.10.2002 

DZIEŃ TYGODNIA PIERWSZE DANIE DRUGIE DANIE DESER NAPOJE 

PONIEDZIAŁEK 

Zupa jarzynowa z 

ziemniakami 

(7,9) 

Kurczak curry z ryżem 

(1) 

 

Jogurt Jogobella 

(7) 
Woda z cytryną i miętą 

WTOREK 
Zupa krem z cukini i ogórka 

(7,9) 

Kotlet schabowy 

panierowany z ziemniakami i 

surówką pekińską 

(1,3,7) 

Deser na bazie nasion chia 

(7) 
Woda z cytryną i miętą 

ŚRODA 
Krupnik z ziemniakami 

(9) 

Ryż na mleku z jabłkiem 

(7) 

Lody 

(3,7) 
Woda z cytryną i miętą 

CZWARTEK 

Zupa krem z pieczarek z 

serkiem topionym 

(7,9) 

Klopsiki w sosie 

pomidorowym z kaszą 

jeczmienną  

(1,3) 

Banan Woda z cytryną i miętą 

PIĄTEK 
Zupa pomidorowa z ryżem 

(1,7,9) 

Kluski parowe z sosem 

(1,3,7) 

Budyń 

(1,7) 
Woda z cytryną i miętą 

Kontakt: Email: biuro@igtpolska.com 

            Telefon:505382009 



 

1. Ziarna zbóż zawierające GLUTEN, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz czy też pszenica kamut, a także 

ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż oraz produkty przygotowane na ich bazie 

2. SKORUPIAKI i produkty pochodne 

3. JAJA i produkty pochodne; 

4. RYBY i produkty pochodne 

5. ORZESZKI ZIEMNE (arachidowe) i produkty pochodne 

6. SOJA i produkty pochodne 

7. MLEKO i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 

8. ORZECHY tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans 

regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis), orzechy brazylijskie 

(Bertholletia excelsa), pistacje / orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia) lub orzechy 

Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do 

produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego 

9. SELER i produkty pochodne 

10. GORCZYCA i produkty pochodne 

11. NASIONA SEZAMU i produkty pochodne 

12. DWUTLENEK SIARKI i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą 

zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia 

zgodnie z instrukcjami wytwórców 

13. ŁUBIN i produkty pochodne 

14. MIĘCZAKI i produkty pochodne 

 

• Liczby zamieszczone pod każdą z potraw odpowiadają liczbom porządkowym powyższego wykazu alergenów 


