ОДОБОРЯВАМ,
ЗАМ.-ДИРЕКТОР: Й.Младенова

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”
СЕДМИЧНО МЕНЮ
от 01.06.2020 год. до 07.06.2020 год.
Ден, дата Понеделник
01.06.2020
Диета

Диета
№1

Супа
зеленчукова
Картофи, моркови,
кр.лук, целина, грах,
зелен фасул, домати,
брашно, кис.мляко,
яйца, олио, магданоз,
сол

Вторник
02.06.2020

Диета
№9

Супа месо и фиде

Супа от тиквички

телешко месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно, кис.мляко,
яйца, олио, магданоз, сол

Тиквички, олио, моркови,
кр.лук, целина, кис.мляко,
яйца, брашно, домати,
копър, сол

Кайма, кр.лук, магданоз,
хляб, яйца, галета,
брашно, целина, олио,
моркови, домати стер., сол,
червен пипер

Яйца по
панагюрски

Риба печена с
гарнитура

Картофи яхния
Картофи, олио, домати,
брашно, сол, магданоз

Яйца, кис.мляко, сирене
краве

Супа
зеленчукова

Супа месо и фиде

Супа от тиквички

телешко месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно, кис.мляко,
яйца, олио, магданоз, сол

Тиквички, олио, моркови,
кр.лук, целина, кис.мляко,
яйца, брашно, домати,
копър, сол

Кюфтета с
доматен сос
Кренвирши
+гарнитура

Петък
05.06.2020

СЪБОТА
06.06.2020
НЕДЕЛЯ

Алерген
и

Супа телешко
варено
Телешко месо, олио, лук,
моркови, целина,
картофи, домати,
магданоз, сол

Таратор

Яйца
Мляко

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Сирене 0,300

Домати, паприкаш,
моркови, целина, ориз,
олио, магданоз, сол

Картофи, моркови,
кр.лук, целина, грах,
зелен фасул, домати,
брашно, кис.мляко,
яйца, олио, магданоз,
сол

Четвъртък
04.06.2020

07.06.2020

Кюфтета с
доматен сос
Кренвирши
+гарнитура
Славянски
гювеч

Сряда
03.06.2020

Кайма, кр.лук, магданоз,
хляб, яйца, галета,
брашно, целина, олио,

Риба печена с
гарнитура

Пуешко
задушено
Пуешко месо, олио, сол,
картофи, пр.мляко,
масло краве

Малеби
Прясно мляко,
нишесте, захарин,
ванилия

Супа телешко
варено
Телешко месо, олио, лук,
моркови, целина,
картофи, домати,
магданоз, сол

Пуешко със зеле
Пуешко месо, прясно
зеле, олио, домати, лук,
червен пипер, сол

Свинско месо
кебап с
гарнитура
задущен ориз
св. месо, кр.лук, моркови,
целина, брашно, домати,
олио, подправки, ориз

Хляб
Целина

колбас
Зърнени
храни

Мусака от
тиквички
Тиквички, олио, лук,
сирене краве, брашно,
кисело мляко, яйца,
копър, сол

масло краве

Таратор
Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Тас- кебап с
гарнитура от
картофено пюре
св.месо, олио, кр.лук,

Домати 0,500
Жито варено
Жито, захар, галета, лимонена кора,
канела, орехови ядки

моркови, домати стер., сол,
червен пипер

Славянски
гювеч
Домати, паприкаш,
моркови, целина, ориз,
олио, магданоз, сол

Диета
№ 10

Супа
зеленчукова
Картофи, моркови,
кр.лук, целина, грах,
зелен фасул, домати,
брашно, кис.мляко,
яйца, олио, магданоз,
сол

Грах яхния

Гъби яхния

Малеби

Грах, олио, морков, кр.лук,
домати, брашно, магданоз,
сол

Гъби стер., олио, лук,
моркови, домати, брашно,
магданоз и сол

Прясно мляко,
нишесте, захарин,
ванилия

Супа месо и фиде

Супа от тиквички

телешко месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно, кис.мляко,
яйца, олио, магданоз, сол

Тиквички, олио, моркови,
кр.лук, целина, кис.мляко,
яйца, брашно, домати,
копър, сол

Супа телешко
варено

Кюфтета с
доматен сос
Кренвирши
+гарнитура
Славянски
гювеч
Домати, паприкаш,
моркови, целина, ориз,
олио, магданоз, сол

Диета
№ 15

Супа
зеленчукова
Картофи, моркови,
кр.лук, целина, грах,
зелен фасул, домати,
брашно, кис.мляко,
яйца, олио, магданоз,
сол

Кайма, кр.лук, магданоз,
хляб, яйца, галета,
брашно, целина, олио,
моркови, домати стер., сол,
червен пипер

Грах яхния

Риба печена с
гарнитура

Картофи яхния
Картофи, олио, домати,
брашно, сол, магданоз

Супа месо и фиде

Супа от тиквички

телешко месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно, кис.мляко,
яйца, олио, магданоз, сол

Тиквички, олио, моркови,
кр.лук, целина, кис.мляко,
яйца, брашно, домати,
копър, сол

Кайма, кр.лук, магданоз,
хляб, яйца, галета,
брашно, целина, олио,
моркови, домати стер., сол,
червен пипер

Грах яхния

Телешко месо, олио, лук,
моркови, целина,
картофи, домати,
магданоз, сол

Пуешко със зеле
Пуешко месо, прясно
зеле, олио, домати, лук,
червен пипер, сол

Грах, олио, морков, кр.лук,
домати, брашно, магданоз,
сол

Кюфтета с
доматен сос
Кренвирши
+гарнитура
Славянски

брашно, домати, червен
пипер, сол, магданоз,
картофи, прясно мляко
кр.масло

Риба печена с
гарнитура

Малеби
Прясно мляко,
нишесте, захарин,
ванилия

Супа телешко
варено
Телешко месо, олио, лук,
моркови, целина,
картофи, домати,
магданоз, сол

Пуешко със зеле
Пуешко месо, прясно
зеле, олио, домати, лук,
червен пипер, сол

Картофи яхния
Картофи, олио, домати,

Малеби

Мусака от
тиквички
Тиквички, олио, лук,
сирене краве, брашно,
кисело мляко, яйца,
копър, сол

Таратор
Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Свинско месо
кебап с
гарнитура
задущен ориз
св. месо, кр.лук, моркови,
целина, брашно, домати,
олио, подправки, ориз

Мусака от
тиквички
Тиквички, олио, лук,
сирене краве, брашно,
кисело мляко, яйца,
копър, сол

Таратор
Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Свинско месо
кебап с
гарнитура
задущен ориз
св. месо, кр.лук, моркови,
целина, брашно, домати,
олио, подправки, ориз

Мусака от

гювеч
Домати, паприкаш,
моркови, целина, ориз,
олио, магданоз, сол

Грах, олио, морков, кр.лук,
домати, брашно, магданоз,
сол

Закуска или
Консерва

брашно, сол, магданоз

череши

Прясно мляко,
нишесте, захарин,
ванилия

тиквички
Тиквички, олио, лук,
сирене краве, брашно,
кисело мляко, яйца,
копър, сол

СЕДМИЧНО МЕНЮ от 08.06.2020 год. до 14.06.2020 год.
Ден, дата Понеделник
08.06.2020
Диета
Супа пиле по
Диета
селски
№1

Вторник
09.06.2020
Супа от
картофи

Пиле, олио, лук,
картофи, домати,
паприкаш, ориз,
брашно, магданоз,
джоджен, яйца, сол

Картофи, кр.лук,
моркови, целина,
брашно, кис.мляко,
яйца, домати, олио,
магданоз, сол

Качамак

Пилешки
дробчета на
фурна

Царевичен грис, сирене
краве, краве масло,
сол

Сряда
10.06.2020
Таратор
Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Картофи, олио, лимон,
сол, прясно мляко,
брашно, яйца

Диета
№9

Супа пиле по
селски
Пиле, олио, лук,
картофи, домати,
паприкаш, ориз,
брашно, магданоз,
джоджен, яйца, сол

Качамак
Царевичен грис, сирене
краве, краве масло,
сол

Макарони на
фурна
Макарони, сирене кр.,
яйца, масло кр.,
прясно мляко, сол

Крем супа
тиквички с
крутони

Петък
12.06.2020

Пиле с ориз
пиле, ориз, сол, магданоз,
олио

Млечна баница
Юфка, прясно мляко,
краве масло, яйца,
захар, ванилия

Руло „Стефани“ с
гарнитура
Кайма, кр.лук, хляб,
галета, яйца, олио,
моркови, целина,
кащкавал, магданоз, сол

Чушки пълнени с
яйце и сирене
Пипер, сирене краве,
домати, яйца, магданоз,
олио, сол, брашно

Супа от леща

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

13.06.2020

14.06.2020

Таратор

кашкавал0.200
Пиле с картофи

Хляб
Целина

Пилешко месо, картофи,
олио, домати, магданоз,
червен пипер, сол, брашно

Кренвирши0,300кг
Извара на фурна
Извара, брашно, яйца,
прясно мляко

Топено
сирене

Супа спанак

Таратор

Спанак, олио, моркови,
кр.лук, домати, ориз,
кис.мляко, яйца,
брашно, магданоз, сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

леща, олио, моркови,
целина, кр.лук, домати,
брашно, червен пипер,
магданоз, сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Пилешки
дробчета на
фурна

Пиле със зеле

Руло „Стефани“ с
гарнитура

Пиле зелен фасул

Таратор

Пилешки дробчета,
картофи, кр.лук,
домати, олио,
магданоз, сол

Кайма, кр.лук, хляб,
галета, яйца, олио,
моркови, целина,
кащкавал, магданоз, сол

Пиле, зелен фасул, домати
стер, моркови олио, кр.лук,
брашно, магданоз, сол

Зърнен
и
храни
риба

Конфитюр
Пилешко месо, прясно
зеле, олио, домати, лук,
червен пипер, сол

Алерге
ни
Яйца
Мляко

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Моркови, пр.мляко, яйца,
масло, сол, хляб

Пилешки дробчета,
картофи, кр.лук,
домати, олио,
магданоз, сол

Картофи
фрикасе

Четвъртък
11.06.2020

Зелен фасул
яхния
Зелен фасул стер, олио,
домати, лук, брашно,
магданоз, сол

Диета
№ 10

Супа пиле по
селски
Пиле, олио, лук,
картофи, домати,
паприкаш, ориз,
брашно, магданоз,
джоджен, яйца, сол

Качамак
Царевичен грис, сирене
краве, краве масло,
сол

Макарони на
фурна
Макарони, сирене кр.,
яйца, масло кр.,
прясно мляко, сол

Млечна баница

Чушки с дом. сос

Извара на фурна

Юфка, прясно мляко,
краве масло, яйца,
захарин, ванилия

Пипер, олио, домати,
магданоз, сол, сирене
краве

Извара, брашно, яйца,
прясно мляко

Таратор
Мляко кисело,
краставици, копър, сол

леща, олио, моркови,
целина, кр.лук, домати,
брашно, червен пипер,
магданоз, сол

Пиле с ориз

Руло „Стефани“ с
гарнитура

Пилешки
дробчета на
фурна

пиле, ориз, сол, магданоз,
олио

Пилешки дробчета,
картофи, кр.лук,
домати, олио,
магданоз, сол

Зелен фасул
яхния
Зелен фасул стер, олио,
домати, лук, брашно,
магданоз, сол

Диета
№ 15

Супа пиле по
селски
Пиле, олио, лук,
картофи, домати,
паприкаш, ориз,
брашно, магданоз,
джоджен, яйца, сол

Качамак
Царевичен грис, сирене
краве, краве масло,
сол

Макарони на
фурна
Макарони, сирене кр.,
яйца, масло кр.,
прясно мляко, сол

Зелен фасул стер, олио,
домати, лук, брашно,
магданоз, сол

Кайма, кр.лук, хляб,
галета, яйца, олио,
моркови, целина,
кащкавал, магданоз, сол

Чушки с дом. сос

Извара на фурна

Пипер, олио, домати,
магданоз сол захар, сирене
краве

Извара, брашно, яйца,
прясно мляко

Супа от леща

Супа спанак

Таратор
Мляко кисело,
краставици, копър, сол

леща, олио, моркови,
целина, кр.лук, домати,
брашно, червен пипер,
магданоз, сол

Пиле с ориз

Руло „Стефани“ с
гарнитура

Макарони на
фурна
Макарони, сирене кр.,
яйца, масло кр.,
прясно мляко, сол

Пиле с картофи
Пилешко месо, картофи,
олио, домати, магданоз,
червен пипер, сол, брашно

Млечна баница

Спанак, олио, моркови,
кр.лук, домати, ориз,
кис.мляко, яйца,
брашно, магданоз, сол

Пилешки
дробчета на
фурна

Таратор
Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Юфка, прясно мляко,
краве масло, яйца,
захар, ванилия

пиле, ориз, сол, магданоз,
олио

Пилешки дробчета,
картофи, кр.лук,
домати, олио,
магданоз, сол

Зелен фасул
яхния

Супа от леща

Супа спанак
Спанак, олио, моркови,
кр.лук, домати, ориз,
кис.мляко, яйца,
брашно, магданоз, сол

Кайма, кр.лук, хляб,
галета, яйца, олио,
моркови, целина,
кащкавал, магданоз, сол

Таратор
Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Пиле с картофи
Пилешко месо, картофи,
олио, домати, магданоз,
червен пипер, сол, брашно

Млечна баница

Чушки с дом. сос

Извара на фурна

Юфка, прясно мляко,
краве масло, яйца,
захар, ванилия

Пипер, олио, домати,
магданоз сол захар, сирене
краве

Извара, брашно, яйца,
прясно мляко

Плод

СЕДМИЧНО МЕНЮ

от 15.06.2020 год. до 21.06.2020 год.
Ден, дата
Диета

Диета
№1

Понеделник
15.06.2020
Супа пиле
Пиле, моркови, кр.лук,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Сряда
17.06.2020
Таратор

Четвъртък
18.06.2020
Супа курбан

Петък
19.06.2020
Таратор

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Пиле, олио, лук, домати,
паприкаш, ориз, брашно,
магданоз, джоджен, яйца,
сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Мусака

Риба плакия

пиле, брашно, мляко
кис., яйца, целина,
моркови, сол, олио,
магданоз

Кайма, олио, лук,
домати, картофи,
брашно, мляко, яйца,
сол, червен пипер,
магданоз

Скумрия, оило, домати,
брашно, целина, кр.лук,
морков, чеснов лук,
магданоз, кис.краставички,
лимон, даф.лист, сол,
галета

Руло
„Стефани“ с
гарнитура

Ориз с яйце и
сирене

Бисквитена торта

Макарони, олио,
сирене кр., сол

Огретен от
картофи
Картофи, олио, прясно
мляко, яйца, сирене
краве, брашно, галета,
сол, магданоз

Ориз, олио, яйце,
прясно мляко, сирене
краве,

Супа пиле

Супа свинско
месо

Таратор

Супа курбан

Таратор

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Пиле, олио, лук, домати,
паприкаш, ориз, брашно,
магданоз, джоджен, яйца,
сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Домати с ориз
Домати, олио,ориз,
магданоз, сол

Макарони със
сирене

Диета
№9

Вторник
16.06.2020
Супа свинско
месо

Пиле, моркови, кр.лук,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Леща яхния
Леща, олио, моркови,
кр.лук, целина,
брашно, чесън,

свинско месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Пиле
фрикасе

свинско месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Пиле млечен сос
Пиле, моркови, целина,
пясно мляко,
брашно,олио,

СЪБ
20.0
6.20

НЕД
21.0
6.20

Алергени
Яйца
Мляко

кюфтета вакуум

Пр.мляко, бисквити,
нишесте, захар

Кайма, кр.лук, хляб,
галета, яйца, олио,
моркови, целина,
кащкавал, магданоз,
сол

Хляб
Целина

маслини-0,200кг

Тиквички с
ориз тиквички,
олио, ориз, домати,
червен пипер,
магданоз, сол

Зърнени
храни
Домати- 0,500кг

консерва
Мусака
Кайма, олио, лук,
домати, картофи,
брашно, мляко, яйца,

Риба плакия
Скумрия, оило, домати,
брашно, целина, кр.лук,
морков, чеснов лук,

Руло
„Стефани“ с
гарнитура

Сирене краве-0,300кг

Диета
№ 10

чубрица, магданоз, сол,
домати

лимон,сол

сол, червен пипер,
магданоз

магданоз, кис.краставички,
лимон, даф.лист, сол,
галета

Кайма, кр.лук, хляб,
галета, яйца, олио,
моркови, целина,
кащкавал, магданоз,
сол

Макарони със
сирене

Зрял фасул
яхния

Бисквитена торта

Макарони, олио,
сирене кр., сол

Огретен от
тиквички

Тиквички с
ориз тиквички,

Тиквички, домати,
сирене краве, яйца,
брашно, прясно
мляко, олио, копър, сол

Зрял фасул, олио, лук,
моркови, целина,
брашно, паприкаш,
домати, червен пипер,
джоджен, магданоз, сол

Супа пиле

Супа свинско
месо

Пиле, моркови, кр.лук,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Леща яхния

Диета
№ 15

свинско месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Пиле
фрикасе

Пр.мляко, бисквити,
нишесте, захарин

Таратор

Супа курбан

Таратор

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Пиле, олио, лук, домати,
паприкаш, ориз, брашно,
магданоз, джоджен, яйца,
сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Риба плакия

Руло
„Стефани“ с
гарнитура

Мусака

пиле, брашно, мляко
кис., яйца, целина,
моркови, сол, олио,
магданоз

Кайма, олио, лук,
домати, картофи,
брашно, мляко, яйца,
сол, червен пипер,
магданоз

Скумрия, оило, домати,
брашно, целина, кр.лук,
морков, чеснов лук,
магданоз, кис.краставички,
лимон, даф.лист, сол,
галета

Зрял фасул
яхния

Бисквитена торта

Макарони, олио,
сирене кр., сол

Огретен от
картофи
Картофи, олио, прясно
мляко, яйца, сирене
краве, брашно, галета,
сол, магданоз

Зрял фасул, олио, лук,
моркови, целина,
брашно, паприкаш,
домати, червен пипер,
джоджен, магданоз, сол

Супа пиле

Супа свинско
месо

Леща, олио, моркови,
кр.лук, целина,
брашно, чесън,
чубрица, магданоз, сол,
домати

Макарони със
сирене

Пиле, моркови, кр.лук,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Леща яхния
Леща, олио, моркови,
кр.лук, целина,
брашно, чесън,
чубрица, магданоз, сол,
домати

свинско месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Пиле
фрикасе
пиле, брашно, мляко
кис., яйца, целина,
моркови, сол, олио,
магданоз

олио, ориз, домати,
червен пипер,
магданоз, сол

Пр.мляко, бисквити,
нишесте, захар

Кайма, кр.лук, хляб,
галета, яйца, олио,
моркови, целина,
кащкавал, магданоз,
сол

Тиквички с
ориз тиквички,
олио, ориз, домати,
червен пипер,
магданоз, сол

Таратор

Супа курбан

Таратор

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Пиле, олио, лук, домати,
паприкаш, ориз, брашно,
магданоз, джоджен, яйца,
сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Мусака

Риба плакия

Кайма, олио, лук,
домати, картофи,
брашно, мляко, яйца,
сол, червен пипер,
магданоз

Скумрия, оило, домати,
брашно, целина, кр.лук,
морков, чеснов лук,
магданоз, кис.краставички,
лимон, даф.лист, сол,
галета

Руло
„Стефани“ с
гарнитура
Кайма, кр.лук, хляб,
галета, яйца, олио,
моркови, целина,
кащкавал, магданоз,
сол

Макарони със
сирене
Макарони, олио,
сирене кр., сол

Огретен от
картофи

Зрял фасул
яхния

Картофи, олио, прясно
мляко, яйца, сирене
краве, брашно, галета,
сол, магданоз

Зрял фасул, олио, лук,
моркови, целина,
брашно, паприкаш,
домати, червен пипер,
джоджен, магданоз, сол

Плод

Бисквитена торта
Пр.мляко, бисквити,
нишесте, захар

Тиквички с
ориз тиквички,
олио, ориз, домати,
червен пипер,
магданоз, сол

СЕДМИЧНО МЕНЮ
ОТ 22.06.2020. ДО 28.06.2020

Ден, дата Понеделник
22.06.2020
Диета

Диета
№1

Супа пиле
Пиле, моркови, кр.лук,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Супа месо и
фиде
телешко месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Картофи на
фурна с копър

Кюфтета по
чирпански

Картофи, кр.сирене,
копър, сол

Кайма, хляб, галета,
яйца, олио, картофи,
кр.лук, морков, целина,
домати, паприкаш,
брашно, магданоз, сол,
червен пипер

Яйца по
панагюрски

Мляко с ориз

Яйца, кис.мляко,
сирене краве

Диета
№9

Вторник
23.06.2020

Супа пиле
Пиле, моркови, кр.лук,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Миш- маш
Пипер, домати, олио,
сирене, яйца, магданоз,
сол

Прясно мляко, ориз,
захар

Сряда
24.06.2020

Четвъртък
25.06.2020

Таратор

Супа пиле варено

Таратор

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

пилешко месо, олио, лук,
моркови, целина, картофи,
домати, магданоз, сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

телешко месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Кюфтета по
чирпански
Кайма, хляб, галета,
яйца, олио, картофи,
кр.лук, морков, целина,
домати, паприкаш,
брашно, магданоз, сол,
червен пипер

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

27.06.20

28.06.20

Алергени

Яйца
Мляко

Колбас
Печено пилешко
бутче с
гарнитура

Свинско месо
кебап с гарнитура
задущен ориз
св. месо, кр.лук, моркови,
целина, брашно, домати,
олио, подправки, ориз

Картофи яхния
Картофи, олио, домати,
брашно, сол, магданоз

Домашна мусака
от тиквички със
сирене
Тиквички, олио, ориз,
сирене краве, прясно
мляко, яйца, брашно, сол,
копър

Супа месо и
фиде

Петък
26.06.2020

Свинско месо
с картофи
Свинско месо, олио,
картофи, лук, домати,
брашно,
магданоз,червен
пипер, сол

Хляб
Целина

Крема сирене

Чушки с ориз

Зърнени
храни

Пипер, домати, олио,
ориз, яйца, кисело
мляко, магданоз,
брашно, сол

Домати

Таратор

Супа пиле варено

Таратор

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

пилешко месо, олио, лук,
моркови, целина, картофи,
домати, магданоз, сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Кашкавал 0.200
Печено пилешко
бутче с
гарнитура

Тас- кебап с
гарнитура от
картофено пюре
св.месо, олио, кр.лук,
брашно, домати, червен
пипер, сол, магданоз,
картофи, прясно мляко
кр.масло

Свинско месо
с грах
Свинско месо, олио,
лук, грах, брашно,
домати, магданоз,
солчервен пипер

Зелен фасул
плакия
Зелен фасул, моркови,
кр.лук, целина, домати,
олио, брашно,
магданоз, сол, чесън

Диета
№ 10

Супа пиле
Пиле, моркови, кр.лук,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Миш- маш
Пипер, домати, олио,
сирене, яйца, магданоз,
сол

Зелен фасул
плакия
Зелен фасул, моркови,
кр.лук, целина, домати,
олио, брашно,
магданоз, сол, чесън

Диета
№ 15

Супа пиле
Пиле, моркови, кр.лук,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Миш- маш
Пипер, домати, олио,
сирене, яйца, магданоз,
сол

Зелен фасул
плакия
Зелен фасул, моркови,

Кисел

Зеле на фурна

Нишесте, захарин,
стер.плодове

Прясно зеле, олио,
домати, брашно,
магданоз, сол

Домашна мусака
от тиквички със
сирене
Тиквички, олио, ориз,
сирене краве, прясно
мляко, яйца, брашно, сол,
копър

Супа месо и
фиде
телешко месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Кюфтета по
чирпански
Кайма, хляб, галета,
яйца, олио, картофи,
кр.лук, морков, целина,
домати, паприкаш,
брашно, магданоз, сол,
червен пипер

Мляко с ориз
Прясно мляко, ориз,
захар

телешко месо, моркови,
кр.лук, целина, домати,
фиде, брашно,
кис.мляко, яйца, олио,
магданоз, сол

Кюфтета по
чирпански
Кайма, хляб, галета,
яйца, олио, картофи,
кр.лук, морков, целина,
домати, паприкаш,
брашно, магданоз, сол,
червен пипер

Мляко с ориз
Прясно мляко, ориз,
захар

Пипер, олио, домати,
магданоз сол захар,
сирене краве

Таратор

Супа пиле варено

Таратор

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

пилешко месо, олио, лук,
моркови, целина, картофи,
домати, магданоз, сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Печено пилешко
бутче с
гарнитура

Свинско месо
кебап с гарнитура
задущен ориз

Свинско месо
с картофи

св. месо, кр.лук, моркови,
целина, брашно, домати,
олио, подправки, ориз

Зеле на фурна
Прясно зеле, олио,
домати, брашно,
магданоз, сол

Домашна мусака
от тиквички със
сирене
Тиквички, олио, ориз,
сирене краве, прясно
мляко, яйца, брашно, сол,
копър

Супа месо и
фиде

Чушки с
доматен сос

Чушки с
доматен сос
Пипер, олио, домати,
магданоз сол захар,
сирене краве

Таратор

Супа пиле варено

Таратор

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

пилешко месо, олио, лук,
моркови, целина, картофи,
домати, магданоз, сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Печено пилешко
бутче с
гарнитура

Свинско месо
кебап с гарнитура
задущен ориз

Свинско месо
с картофи

св. месо, кр.лук, моркови,
целина, брашно, домати,
олио, подправки, ориз

Зеле на фурна
Прясно зеле, олио,
домати, брашно,
магданоз, сол

Домашна мусака
от тиквички със

Чушки с
доматен сос
Пипер, олио, домати,

сирене

кр.лук, целина, домати,
олио, брашно,
магданоз, сол, чесън

Тиквички, олио, ориз,
сирене краве, прясно
мляко, яйца, брашно, сол,
копър

плод

магданоз сол захар,
сирене краве

СЕДМИЧНО МЕНЮ

от 29.06.2020 год. до 30.06.2020 год.
Ден,
дата
Диета

Диета
№1

Алергени
Понеделник
29.06.2020
Супа кайма
Кайма, ориз, олио, брашно,
яйца, мляко, моркови,
кр.лук, домати, магданоз,
сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Макарони със
сирене

Шницел с
гарнитура

Макарони, олио, сирене
кр., сол

Кайма, яйца, олио,
брашно, сол

Картофи яхния

Мусака
„Витоша“

Картофи, олио, домати,
брашно, сол, магданоз

Диета
№9

Яйца
Мляко
Хляб
Целина
Зърнени
храни

Олио, кр.лук, моркови,
ориз, картофи, спанак,
домати, магданоз, сол,
брашно, прясно мляко,
яйца, кашкавал

Супа кайма

Таратор

Кайма, ориз, олио, брашно,
яйца, мляко, моркови,
кр.лук, домати, магданоз,
сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Макарони със
сирене

Шницел с
гарнитура

Макарони, олио, сирене
кр., сол

Кайма, яйца, олио,
брашно, сол

Леща яхния

Мусака
„Витоша“

Леща, олио, моркови,
кр.лук, целина, брашно,
чесън, чубрица, магданоз,
сол, домати

Диета
№ 10

Вторник
30.06.2020
Таратор

Олио, кр.лук, моркови,
ориз, картофи, спанак,
домати, магданоз, сол,
брашно, прясно мляко,
яйца, кашкавал

Супа кайма

Таратор

Кайма, ориз, олио, брашно,
яйца, мляко, моркови,
кр.лук, домати, магданоз,
сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Макарони със

Шницел с

Риба

сирене

Кайма, яйца, олио,
брашно, сол

Леща яхния

Мусака
„Витоша“

Леща, олио, моркови,
кр.лук, целина, брашно,
чесън, чубрица, магданоз,
сол, домати

Диета
№ 15

гарнитура

Макарони, олио, сирене
кр., сол

Олио, кр.лук, моркови,
ориз, картофи, спанак,
домати, магданоз, сол,
брашно, прясно мляко,
яйца, кашкавал

Супа кайма

Таратор

Кайма, ориз, олио, брашно,
яйца, мляко, моркови,
кр.лук, домати, магданоз,
сол

Мляко кисело,
краставици, копър, сол

Макарони със
сирене

Шницел с
гарнитура

Макарони, олио, сирене
кр., сол

Кайма, яйца, олио,
брашно, сол

Леща яхния

Мусака
„Витоша“

Леща, олио, моркови,
кр.лук, целина, брашно,
чесън, чубрица, магданоз,
сол, домати

Олио, кр.лук, моркови,
ориз, картофи, спанак,
домати, магданоз, сол,
брашно, прясно мляко,
яйца, кашкавал

