
 
 

 
 

 
 

 
 

 

В = Вегетаріанський

ПОНЕДІЛОК  ВІВТОРОК  СЕРЕДА  ЧЕТВЕР  П’ЯТНИЦЯ

 Морквяний суп В  Сочевичний суп В  Скибочкa дині  Курячий суп з локшиною  Томатний суп В

 Основна страва  Основна страва  Основна страва  Основна страва  Основна страва

 
Тріска в паніровці 
Зелений горошок 

Кукурудза 
 Жарена картопля

Свинячі ковбаски від 
наших м'ясників з 

підливою, 
подаються в 

Йоркширському пудингу 
Морква кружечками 

Суцвіття броколі 
 Картопляне пюре

Макарони з сиром В 
Зелений горошок 
Бурякова нарізка 

 Картопля по-селянськи

 
Піца Маргарита 

по-домашньому В 
Салат 

Овочева нарізка 
 Макарони Пенне

 
 

 
Спагеті Болоньєзе 

Салат 
Кукурудза 

 Хліб з часником
 

 
Макарони Пенне та 

тoматний соус В 
Зелений горошок 

 Кукурудза
 

Печена картопля 
з 

печеною фасолею В 
Салат 

 Терта морква

Курячі гужони з томатним 
кетчупом 

Зелений горошок 
Бурякова нарізка 

 Картопля по-селянськи
 

Тушкована свинина в 
булочці 
Салат 

 Овочева нарізка

Паніні з сиром Чеддер В, 
подається з салатом і 

 солодкою кукурудзою
 

 Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Блюдо сендвічів

Морквяний суп В 
М'який рол з сиром 
Чеддер подається з 
салатом та тертою 

 морквою

Сочевичний суп В 
Сендвіч з майонезом з 

тунцем, подається з 
салатом та нарізаним 

 огірком

Скибочкa дині 
Сендвіч з гарячою 

фрикаделькою, 
подається з салатом та 
нарізаним балгарським 

 перцем

Курячий суп з локшиною 
Сендвіч з шинкою 

подається з 
салатом та овочевою 

 нарізкою

Томатний суп В 
Сендвіч з тонко 

нарізаною курятиною, 
подається з салатом та 

 порцією піци

 Десерт  Десерт  Десерт  Десерт  Десерт
 

Свіжий фрукт дня 
або родзинки, подаються 
з шоколадно-йогуртовим 

 тортом
 

Свіжий фрукт дня 
подаються з 

пісочним печивом та 
 молоком

Свіжий фрукт дня 
або родзинки, 

подаються з 
 сиром та печивом

Мандарини в соку, 
подаються з ванільним 

морозивом 
або 

свіжим фруктом дня з 
 ванільним морозивом

Свіжий фрукт дня 
 подається з сиром та 

 печивом
 

                  
 

  
 

 
           

   
                      

    

Меню початкової школи Абердинширу – з квітня 2023 року
Тиждень 1: 17 квітня, 8 травня, 29 травня, 19 червня, 21 серпня, 11 вересня, 2 жовтня 2023 року

Меню може бути змінено без попередження у зв'язку з непередбачуваними обставинами. Spring Summer 2023 Menus UKRAINIAN



В = Вегетаріанський Меню може бути змінено без попередження у зв'язку з непередбачуваними обставинами

 
 
 

 
 
 

    
                      
 

 ПОНЕДІЛОК  ВІВТОРОК  СЕРЕДА  ЧЕТВЕР  П’ЯТНИЦЯ

 Сочевичний суп В  Овочевий суп В  Скибочкa дині  Скибочка кавуна  Суп мінестроне В

 Основна страва  Основна страва  Основна страва  Основна страва  Основна страва

Домашній курячий пиріг 
Суцвіття броколі 

Морква кружечками 
 Картопляне пюре

Піца Маргарита 
по-домашньому В 

Салат 
Овочева нарізка 

 Хліб з часником
 

Тріска в паніровці 
Зелений горошок 
Печена фасоля В 

  Жарена картопля
 

Пікантний фарш з 
Йоркширським пудингом 

Морква кружечками 
Суцвіття броколі 

 Картопляне пюре

Бургер з яловичини в 
булочці, 

Подається з томатним 
 кетчупом 

(за бажанням) 
Кукурудза 

 Терта морква
 

 Рис зі смаженими  
овочами В 

Салат 
 Суцвіття броколі

 

Негострий чилі з 
яловичиною, подається в 

запеченій картоплі 
Салат 

 Овочева нарізка
 

 
Тарілка холодних 

сезонних овочів В з 
домашнім хлібом, 

 подається з соусом
 

 
 Рол з овочевою 

фахітою В 
  Салат 

 Суцвіття броколі
 

Паста з томатним песто 
Кукурудза 

 Терта морква

 Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем
 

Сочевичний суп В 
Сендвіч з тонко 

нарізаною курятиною, 
подається з салатом та 

  ананасом
 

Овочевий суп В 
Сендвіч з яйцем та 

майонезом, подається з 
салатом та овочевою 

 нарізкою

Скибочкa дині 
 Сир Чеддер 

у м'якому ролі В 
подається з салатом та 

 тертою морквою

 
Скибочкa дині В 

Сендвіч з майонезом з 
тунцем, подається з 

салатом та 
нарізаним болгарським 

  перцем

Суп мінестроне В 
Сендвіч з курячим філе, 
подається з салатом та 

 тертою морквою
  

 Десерт  Десерт  Десерт  Десерт  Десерт

Блюдо свіжих фруктів 
або 

  родзинки, подаються з  
 сиром та печивом

 Свіжий фрукт дня 
подаються з 

вівсяним печивом та 
 молоком

 Малинове желе, 
подається з ванільним 

морозивом або сирним та 
 вівсяним печивом

 
Свіжий фрукт дня 

або Шоколадний Брауні з 
 заварним кремом

 

Свіжий фрукт дня 
з ірисовим печивом та 

 молоком

  
 

 

                    
                       
          

Меню початкової школи Абердинширу – з квітня 2023 року
Тиждень 2: 24 квітня, 15 травня, 5 червня, 26 червня, 28 серпня, 18 вересня, 9 жовтня 2023 року
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В = Вегетаріанський Меню може бути змінено без попередження у зв'язку з непередбачуваними обставинами

 
 
 

 
 

    

 ПОНЕДІЛОК  ВІВТОРОК  СЕРЕДА  ЧЕТВЕР  П’ЯТНИЦЯ

Морквяний суп з 
 коріандром В

 Скибочка кавуна  Скибочкa дині
 

 Сочевичний суп В
 

 Томатний суп В

 Основна страва  Основна страва  Основна страва  Основна страва  Основна страва

Домашня піца Маргарита 
В, подається з 

зеленим горошком 
Нарізка з моркви та 
болгарського перцю 

 Макарони Пенне

Рибні палички, 
подаються з 

печеною фасолею 
Бурякова нарізка 

  Жарена картопля

 Домашній пиріг зі стейком 
зеленим горошком 
Суцвіття броколі 

 Картопляне пюре

Фрикадельки з індички в 
томатному соусі по-

 домашньому 
Суцвіття броколі 

Кукурудза 
 Макарони Пенне

Хот-дог в булочці з 
помідором з томатним 

кетчупом 
 за бажанням 

Салат 
Кукурудза 

 Картопляні смайлики

 Куряче каррі з 
довгозернистим рисом 

зеленим горошком 
Нарізка з моркви та 

  болгарського перцю

Макарони з сиром В 
печеною фасолею 
Бурякова нарізка 

 Жарена картопля

Вегетаріанські ковбаски В 
Зелений горошок 
Суцвіття броколі 

 Картопляне пюре

Сирне паніні В 
Салат 

 Кукурудза

Запечена картопля з 
печеною квасолею та 

сиром В 
Салат 

 Кукурудза

 Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем  Тарілка супу з сендвічем

Морквяний суп з 
коріандром В 

Сендвіч з яйцем та 
майонезом, подається з 

салатом 
Нарізка з моркви та 

 болгарського перцю

 
Скибочкa дині 

 Сендвіч з сиром Чеддер, 
подається з 

 салатом та 
 буряком

 
Скибочкa дині 

Тонко нарізана шинка в 
 м'якому ролі подається з 

 салатом 
 Огіркова нарізка

Сочевичний суп В 
Сендвіч з тунцем та 

майонезом, подається з 
 салатом 

  Порція піци Маргарита

Томатний суп 
Сендвіч з тонко нарізаним 

курячим філе, 
  подається з 

 салатом 
 Кукурудза

 Десерт  Десерт  Десерт  Десерт  Десерт

Свіжий фрукт дня 
або родзинки, 

 подається з 
 сирно-вівсяним печивом

Яблучний пиріг, подається з 
заварним кремом або 

 сиром та печивом

Персики дольками з 
  ванільним морозивом

 

Салат зі свіжих фруктів 
подається з натуральним 

 йогуртом за бажанням

Свіжий фрукт дня 
подаються з 

шоколадним печивом та 
 молоком

 

 

  
 

 

               
                       
          

Меню початкової школи Абердинширу – з квітня 2023 
Тиждень 3: 1 травня, 22 травня, 12 червня, 3 липня, 4 вересня, 25 вересня 2023 року 2023 року

року
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