
Sznycel pieczony, kasza, marchewka z groszkiem
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Racuchy z jabłkiem, serek owocowy
mąka pszenna, jajka, mleko

Devolay, ziemniaki, surówka z marchewki i jabłka
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Pałeczki z kurczaka z frytkami i Brokułem
mąka pszenna, jajka, mleko

Ryba dorsz, ziemniaki po Krakowsku, surówka z kiszonej kapusty
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Pierogi ruskie, owoc
mąka pszenna, jajka, mleko

Filet z kurczaka w sosie śmietanowym z ryżem i warzywami
mąka pszenna, jajka, mleko

Spaghetti bolonaise , galaretka
mąka pszenna, jajka, ser żółty

Paluszki rybne, pieczone ziemniaczki, surówka z kiszonej kapusty
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Pulpeciki w sosie koperkowym z kaszą ryżem oraz marchewką
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Naleśniki z serkiem, banan
mąka pszenna, jajka, mleko

Fileciki drobiowe z ziemniakami, surówką z kapusty pekińskiej i pomidora
mąka pszenna, jajka, mleko

Pizza niespodzianka
mąka pszenna, jajka, mleko, ser żółtyCzwartek19.12

Środa18.12

9.12 Poniedziałek

                                          od 2.12 do 6.12
02.12 Poniedziałek

03.12 Wtorek

04.12 Środa

05.12 Czwartek

06.12 Piątek

                                          od 09.12 do 13.12

17.12 Wtorek

10.12 Wtorek

11.12 Środa

12.12 Czwartek

13.12 Piątek

                                          od 16.12 do 20.12
16.12 Poniedziałek

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Pracownicy szkoły!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

Wszystkim wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie                                                                                                                                                                                                                                                                     
i miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny!

Niech dobro wśród Was gości. I niech Boga wielka moc                                                                                                                                                                                                                                                                   
spłynie na Was w tę świętą noc.

Anna Sikorska - referent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
oraz Resteuracja Oberża

Gramatura dań: mięso: 100g -150g (w zależności od rodzaju mięsa), ziemniaki ok. 120g – 150g, ryż: 100 g, surówka: 100 g
* W jadłospisie wyróżniono składniki które są przyczyną alergii lub nietolerancji np: gluten seler orzechy ryby jajko itp..

Wszystkie alergeny są wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr1169/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
z dnia 25.10.2011 w załączniku Nr 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie.

Obiady odwołane - Wigilie klasowe

                                         

Piątek20.12


