
KLASA………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA…………………………………………………... 

NUMER TELEFONU I PODPIS OPIEKUNA…………………………………. 
        

CZERWIEC 2022 ZUPA DRUGIE DANIE ZESTAW 

1.06 ŚRODA 
zupa ogórkowa; kotlet pożarski, ziemniaki, 

surówka z marchewki 
   

2.06 CZWARTEK 
zupa grochowa; makaron z kurczakiem i 

warzywami 
   

3.06 PIĄTEK 
barszcz czerwony; kotlet jajeczny, ziemniaki, 

surówka z kiszonej kapusty 

   

6.06 PONIEDZIAŁEK 
kapuśniak; makaron spaghetti bolognese 

 

   

7.06 WTOREK 
zupa pomidorowa z ryżem; pulpety w sosie 

koperkowym, ziemniaki 

   

8.06 ŚRODA 
zupa fasolowa; kluski leniwe z bułeczka i 

masłem 

   

9.06 CZWARTEK 
barszcz biały; kurczak po chińsku z ryżem 

 

   

10.06 PIĄTEK 
zupa jarzynowa; paluszki rybne, ziemniaki, 

surówka z białej kapusty 

   

13.06 PONIEDZIAŁEK 
zupa szczawiowa; klopsiki w sosie 

pomidorowym z makaronem 

   

14.06 WTOREK 
rosół; filet w płatkach kukurydzianych, 

ziemniaki, surówka 

   

15.06 ŚRODA 
zupa zacierkowa; placki drożdżowe 

   

20.06 PONIEDZIAŁEK 
zupa pomidorowa z makaronem; kotlet 

schabowy, ziemniaki, mizeria 

   

21.06 WOREK 
zupa koperkowa z zacierkami; makaron 

spaghetti bolognese 

   

22.06 ŚRODA 
zupa z fasolki szparagowej; naleśniki z dżemem 

 

   

23.06 CZWARTEK 
zupa kartoflana na rosole; kurczak po chińsku z 

ryżem 

   

RAZEM 
   

Płatności należy dokonać do 10 dnia miesiąca następnego. Przykład: aby zamówić posiłki na miesiąc październik, deklarację należy 
złożyć do 27 września, termin płatności mija 10 listopada. Menu na miesiąc kolejny będzie dostępne w sekretariacie lub na stronie 
internetowej szkoły w zakładce „catering”. Płatności należy dokonać przelewem (w tytule imię i nazwisko ucznia, klasa i miesiąc 
rozliczeniowy). W przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość przeniesienia obiadu na kolejne dni pod warunkiem 
zgłoszenia tejże nieobecności – w formie SMS z danymi - do godziny ósmej pod podany niżej numer kontaktowy. 
 

CENY: ZUPA – 4 ZŁ ; DRUGIE DANIE – 7 ZŁ ; ZESTAW – 11ZŁ 



Numer konta bankowego: 40 1050 1025 1000 0092 3160 7418 ING Bank Śląski 

Numer telefonu do kontaktu: 514 854 696 
 

PROSIMY O DOPILNOWANIE,  ABY DEKLARACJE 

MIAŁY NASTĘPUJĄCE DANE! 

 

- IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASA UCZNIA 

- NUMER TELEFONU I PODPIS OPIEKUNA 

 

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DEKLARACJI 

MIJA 30 MAJA ( PONIEDZIAŁEK) BARDZO PROSIMY O 

ICH TERMINOWE SKŁADANIE. 

 

 
 

 

„Pudełko z jedzeniem”        

Damian Rykaczewski          


