
KLASA…………………………………………… ………………………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA……………………………………………… numer telefonu i podpis opiekuna 

DEKLARACJE PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE Z PODANĄ KLASĄ, DANYMI UCZNIA, 

NUMEREM TELEFONU ORAZ PODPISEM OPIEKUNA 
 

LISTOPAD 2022 ZUPA 
DRUGIE 
DANIE 

ZESTAW 

ŚRODA 2.11 
zupa z czerwonej soczewicy;  
kurczak z makaronem i warzywami 

   

CZWARTEK 3.11 
zupa koperkowa; pulpeciki w sosie pomidorowym, 
ziemniaki, surówka z białej kapusty 

   

PIĄTEK 4.11 
zupa pieczarkowa z makaronem; paluszki rybne, 
ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty 

   

PONIEDZIAŁEK 7.11 
żurek; 
kurczak po chińsku z ryżem 

   

WTOREK 8.11 
zupa pomidorowa z ryżem; kotlet schabowy, 
ziemniaki, surówka kolorowa 

   

ŚRODA 9.11 
zupa grochowa; 
kluski śląskie z sosem pieczarkowym, surówka 

   

CZWARTEK 10.11 
zupa ogórkowa;  
kotlet mielony, ziemniaki, buraczki 

   

PIĄTEK 11.11 
 DZIEŃ WOLNY 

PONIEDZIAŁEK 14.11 
zupa kalafiorowa; 
makaron bolognese 

   

WTOREK 15.11 
rosół; 
kotlecik drobiowy ziemniaki, surówka z marchewki 

   

ŚRODA 16.11 
zupa zacierkowa na rosole; 
przecieraki z surówka lub owocem 

   

CZWARTEK 17.11 
zupa z zielonego groszku; gulasz wieprzowy, kasza 
pęczak, surówka z czerwonej kapusty 

   

PIĄTEK 18.11 
barszcz czerwony;  
placki drożdżowe 

   

PONIEDZIAŁEK 21.11 
zupa brokułowa; potrawka z kurczakiem, kasza 
jęczmienna, surówka z białej kapusty 

   

WTOREK 22.11 
barszcz biały; kotlecik pożarski (drobiowy), 
ziemniaki, surówka z marchewki 

   

ŚRODA 23.11 
kapuśniak z kiszonej kapusty; kopytka z masełkiem i 
bułeczką zasmażaną 

   

CZWARTEK 24.11 
zupa z fasolki szparagowej; pulpeciki w sosie 
koperkowym z makaronem, surówka 

   

PIĄTEK 25.11 
krupnik; 
kotlet rybny, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty 

   



PONIEDZIAŁEK 28.11 
zupa kartoflanaka zabielana; 
makaron bolognese 

   

WTOREK 29.11 
zupa pomidorowa z makaronem; kotlet drobiowy w 
płatkach kukurydzianych, surówka colesław 

   

ŚRODA 30.11 
zupa fasolowa; 

 naleśniki z dżemem 

   

RAZEM 
   

 
 
 
 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH PUNKTÓW: 

 Deklaracje na listopad przyjmowane będą maksymalnie do piątku 28 
października/ Bardzo prosimy o terminowe ich składanie. 

 Aktualny cennik: Zupa – 5 zł; Drugie danie 9 zł; Zestaw – 12 zł

 Płatności należy dokonać na nr konta 40 1050 1025 1000 0092 3160 7418 Ing Bank Śląski 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu za obiady na adres e-mail 

rozliczenia.obiady.twp@op.pl lub dołączenie go do składanej deklaracji. Brak dostarczenia 

potwierdzenia zapłaty za obiady za miniony miesiąc skutkuje wstrzymaniem ich dostaw 

dla dziecka w miesiącu następnym. Bardzo prosimy o wpisanie w temat e-maila imienia, 

nazwiska oraz klasy dziecka. 

 Ww. adres e-mail służy jedynie do przesyłania potwierdzeń rozliczeń. Prosimy nie wysyłać

na niego deklaracji – nie będą one przyjmowane. 

 Istnieje możliwość odwołania obiadu w przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka.

Bardzo prosimy wówczas o smsa z imieniem, nazwiskiem oraz klasą maksymalnie do godziny 

8:00 danego dnia na numer telefonu 514 854 696. 

 
 
 
 
 

„Pudełko z jedzeniem” 

Damian Rykaczewski 

mailto:rozliczenia.obiady.twp@op.pl

