
 

 

 

 

Zapraszamy do bufetu 

szkolnego 

W godz.8.30 – 15.30 

Codziennie świeże i przygotowywane na 

miejscu potrawy 

Cennik: 

Zupa 3,00 

Oferta dnia – 8,50 (danie gimnazjum) 

II danie mięsne – 13,50 

Danie jarskie – 10,50 

Płatność gotówką ,kartą lub przelewem 

Na numer konta : ING Bank Śląski 37 1050 1012 1000 0090 9687 0622 

Lunch Box Urszula Bieluch  

05-123 Dąbrowa Chotomowska 

Ul. Kolejowa 36 B 



 

 MENU   11.02   –   15.02.2018 

PONIEDZIAŁEK  11.02 

Zupa : pomidorowa z makaronem 300 ml 

II Danie (gimnazjum) spaghetti bolonese 

II danie(  liceum ) kotlet schabowy zpieczarką i zółtym serem 130 g, ziemniaki 200 g,  surówka 150g 

                                 Fasolka   200g 

Danie jarskie : makaron penne ze szpinakiem   300g 

Naleśniki z serem,jabłkami 

Wtorek  12.02 

Zupa : grochowa  300 ml 

II danie (gimnazjum) sznycel drobiowy  110 g ryż 120g , surówka 120 g 

II danie (liceum) tortilla z kurczakiem 

Danie jarskie: kaszotto z warzywami 

Naleśniki z serem, śliwkami 

Środa 13.02 

Zupa : krem z warzyw  z grzankami 300 ml 

II danie (gimnazjum) gyros  110g  , ziemniaki  120g,surówka 120g 

II danie (Liceum)  chikensy z kurczaka 130g, ryż 200g, surówka 150 g, marchewka got. 200g  

Danie jarskie: cepeliny z pieczarkami  250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

Czwartek  14.02 

Zupa : kalafiorowa z ziemniakami 300 ml 

II danie (gimnazjum) kotlet schabowy 110g , ziemniaki 120g, marchewka z kukurydzą 150g 

IIdanie (liceum)  zapiekanka makaronowa 300g , surówka 150g 

Danie jarskie : pierogi  ruskie  250g 

Naleśnik z serem, śliwkami 



Piątek     15.02 

Zupa : kapuśniak z ziemniakami 

II danie(gimnazjum) penne z kurczakiem i warzywami 250g 

II danie (liceum) Mintaj w cieście koperkowym 130g,ziemniaki, surówka 150g 

                              Filet z kurczaka w cieście koperkowym 130g, fasolka  got. 200g 

Danie jarskie : pierogi leniwe  250g 

Naleśnik z serem ,jabłkami 

Menu 18.02   –   22.02.2018 

 

PONIEDZIAŁEK  18.02 

Zupa : rosół z makaronem 300 ml 

II Danie (gimnazjum) chikensy z kurczaka 110 g , ryż 120g , surówka 110g 

II danie(  liceum ) stek z pieczarką  130 g, ziemniaki 200 g,  surówka 150g 

                                Fasolka szparagowa 200g 

Danie jarskie :  pierogi z brokułami i serem feta  250g 

Naleśniki z serem,jabłkami 

Wtorek     19.02 

Zupa : szczawiowa z ziemniakami 300 ml 

II danie (gimnazjum) kurczak pieczony ,ziemniaki 120 g, surówka 110 g 

II danie (liceum) sznycel drobiowy 130g,  ryż 200g, surówka 150 g, mix warzyw gotowanych 200g 

Danie jarskie: penne z warzywami w sosie beszamelowym 

Naleśniki z serem, śliwkami 

Środa   20.02 

Zupa : barszcz czerwony 300 ml 

II danie (gimnazjum) Kapusta faszerowana 110g +20g , ziemniaki 120g,surówka 120g 

II danie (Liceum) Pierś kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami i żółtym serem 130g, ryż z 

curry 200g, surówka 150 g, marchewka got. 200g  

Danie jarskie: Placki jogurtowe z jabłkami 250g 



Naleśnik z serem,jabłkami 

Czwartek   21.02 

Zupa :  krem z zielonego groszku 300 ml 

II danie (gimnazjum)Cepeliny z mięsem 300g surówka 100g 

IIdanie (liceum)  kurczak po chińsku 130g, ryż 200g, surówka 150g 

Danie jarskie : naleśniki ze szpinakiem 

Naleśnik z serem,  śliwkami 

Piątek     22.02 

Zupa : bulion drobiowy z lanymi kluseczkami 

II danie(gimnazjum) kotlet rybny 120g,ziemniaki 120g,surówka 120g 

II danie (liceum) Mintaj w cieście koperkowym 130g,ziemniaki 200g, surówka 150g 

                              Roladka z mozarellą 130g, fasolka  got. 200g 

Danie jarskie : bliny drożdżowe z musem truskawkowym 250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

MENU 25.02 – 01.03.2018 

 

PONIEDZIAŁEK    25.02 

Zupa : krem z marchewki  300 ml 

II Danie (gimnazjum) zapiekanka makaronowa 250g 

II danie(  liceum ) kurczak w sosie słodko-kwaśnym  130 g, ryż 200 g,  surówka 150g 

                                 Marchewka 200g 

Danie jarskie : penne ze szpinakiem  250g 

Naleśniki z serem, jabłkami 

Wtorek  26.02 

Zupa : biały barszcz z ziemniakami 300 ml 

II danie (gimnazjum) Gulasz mięsno jarzynowy  150g,kasza 120 g, buraczki 150g 

II danie (liceum)  tortilla z kurczakiem 



Danie jarskie: pierogi ruskie 

Naleśniki z serem, śliwkami 

Środa 27.02 

Zupa : pieczarkowa z makaronem 300 ml 

II danie (gimnazjum) sznycel drobiowy 120g  , ryż 120g,surówka 120g 

II danie (Liceum) Udko pieczone 200g, ziemniaki 200g, surówka 150 g, mix warzyw 200g  

Danie jarskie: kluseczki szpinakowe 250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

Czwartek  28.02 

Zupa : barszcz ukraiński  z ziemniakami 300 ml 

II danie (gimnazjum)kotlet pożarski 110g , ryż 120g, marchewka z kukurydzą 150g 

IIdanie (liceum)  chikensy z kurczaka z sosem BBQ, ryż 200 g , surówka 120 g 

Danie jarskie : pierogi z kapustą i grzybami  250g 

Naleśnik z serem, śliwkami 

Piątek   01.03 

Zupa : żurek z ziemniakami 

II danie(gimnazjum)  Penne  z kurczakiem i warzywami 250g 

II danie (liceum)Morszczuk panierowany 130g,ziemniaki, surówka 150g 

                            Kotlet mielony 130g, mix warzyw gotowanych 

Danie jarskie : pierogi leniwe 250g 

Naleśnik z serem,jabłkami 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


