Меню початкової школи Абердиншира – з квітня 2022 року
1-й тиждень 1—9 травня, з 6 червня, 22 серпня, 19 вересня 2022 року
ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

Суп із сочевиці В

Курячий суп з
локшиною

Морквяний суп-пюре В

Томатний суп В

Скибки кавуна В

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Пиріг з куркою

Свинячі ковбаски (від
наших постачальників)
у підливці

Тріска в паніровці
Горошок
Солодка кукурудза
Смажена картопля

Домашня піца
«Маргарита» В
Овочеві палички
Салатний гарнір
Паста пене

Паста пене та
томатний соус В

Фахіта з яловичиною
чілі

Горошок
Солодка кукурудза

Хрусткий стейк з
індички
Запечені боби
Солодка кукурудза
Картопля смажена
скибочками

Кружальця моркви
Горошок
Картопляне пюре

Рулетики з сиром В

Салатний гарнір
Овочеві палички

Запечені боби
Солодка кукурудза
Картопля смажена
скибочками

Холодне асорті з
домашнім хлібом

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп із сочевиці В

Курячий суп з локшиною

Морквяний суп-пюре В

Булочка з сиром чедер В

Сендвіч з тунцем і
майонезом

Сендвіч з яйцем і
майонезом В

та

салатний гарнір і

та

палички з огірка

салатний гарнір і кавун

Десерт

Десерт

Скибочки апельсина

Свіжі фрукти дня або
виноград

та

мандариновий мініторт і
молоко або
на вибір – свіжі фрукти
чи виноград

В = Вегетаріанське

та

пісочне печиво і
молоко

Томатний суп В
Булочка з тонко
нарізаною шинкою
та

подаються з:

йоркширським пудінгом
Кружальця моркви
Шматочки броколі
Картопляне пюре

Фалафель у соусі карі з
довгозернистим рисом В
Шматочки броколі
Кружальця моркви

Сендвічі асорті
Скибки кавуна В
Сендвіч з тонко
нарізаною куркою
та

салат і палички з моркви

салатний гарнір і палички
з солодкого перцю

салатний гарнір і
палички з моркви та
солодкого перцю

Десерт

Десерт

Десерт

Свіжі фрукти дня або
виноград

Ванільне морозиво

Лимонний кекс з
глазур'ю

та

та

сир і печиво

та

лісові ягоди або свіжі
фрукти дня

Меню може бути змінено без завчасного попередження через непередбачувані обставини.

та

заварний крем або
сир і печиво

Меню початкової школи Абердиншира – з квітня 2022 року
2-й тиждень 2—18 квітня, з 16 травня, 13 червня, 29 серпня, 26 вересня 2022 року
ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

Томатний суп В

Суп із сочевиці В

Овочевий суп В

Суп із сочевиці В

Картопляний суп В

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Домашня піца
«Маргарита» В

Свинячі ковбаски від
наших постачальників
або
сардельки Quorn В

Карі з куркою та
довгозернистим рисом

Тріска в паніровці

Булочка з курячим
бургером
та на вибір

Запечені боби
Салатний гарнір
Паста пене

соус для барбекю або
томатний кетчуп

Солодка кукурудза
Терта морква

Паста болоньєзе або
овочі в болоньєзе В

Пастуший пиріг

Запечені боби
Броколі
Картопляне пюре

Запечені рибні палички

Шматочки броколі
Солодка кукурудза

Паніні з сиром В

Запечені боби
Горошок

Салатний гарнір
Запечені боби
Картопляне пюре

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Томатний суп В

Суп із сочевиці В

Овочевий суп В

Суп із сочевиці В

Сендвіч з тунцем і
майонезом та
салатний гарнір і ананас

Рол з тонко нарізаною
куркою та
салатний гарнір і
піцца-рол «Маргарита» В

Булочка з сиром чедер В

Сендвіч з тонко
нарізаною шинкою та

Десерт

Десерт

Персики скибочками та
йогурт з суницею
або
виноград та
сир і печиво

Свіжі фрукти дня або
виноград

Солодка кукурудза
Терта морква

В = Вегетаріанське

та

морквяний торт і
молоко

та

Салатний гарнір
Солодка кукурудза

Запечені боби
Горошок
Смажена картопля

Фахіта з куркою або
фахіта зі смаженими
овочами В
Салатний гарнір
Горошок

Суп і сендвічі асорті
Картопляний суп В
Сендвіч з яйцем і
майонезом В та

скибки кавуна

салатний гарнір і
палички з моркви та
солодкого перцю

Десерт

Десерт

Десерт

Салат із свіжих фруктів
та на вибір:
натуральний йогурт
або виноград та
сир і печиво

Свіжі фрукти дня або
виноград

Свіжі фрукти дня або
виноград

салатний гарнір і

терта морква

салатний гарнір і

та

вівсяне печиво і
молоко

Меню може бути змінено без завчасного попередження через непередбачувані обставини.

та

шоколадний брауні з
малиною та молоко

Меню початкової школи Абердиншира – з квітня 2022 року
3-й тиждень, з 25 квітня, 23 травня, 20 червня, 5 вересня, 3 жовтня 2022 року
ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

Курячий суп з локшиною

Томатний суп В

Основна страва

Основна страва

Макарони з сиром В
Буряк
Горошок
Картопля кубиками

Шматки лосося в
хрусткій паніровці
Буряк
Горошок
Картопля кубиками

Суп і сендвічі асорті
Курячий суп з локшиною
Котлетки, запечені в
міні-багеті та
салатний гарнір,
палички з моркви та
солодкого перцю
Десерт
Свіжі фрукти дня або
виноград
та

сир і печиво

В = Вегетаріанське

Тріска в паніровці
Запечені боби
Шматочки броколі
Смажена картопля

Локшина посингапурськи з
куркою або
локшина посингапурськи з Quorn В
Суп і сендвічі асорті
Томатний суп В
Булочка з тонко
нарізаною куркою та
салатний гарнір і
палички з огірка
Десерт
Свіжі фрукти дня або
виноград та

ванільне печиво і молоко

СЕРЕДА
Суп із сочевиці В
Основна страва

Спагеті болоньєзе з
часниковим хлібом
Шматочки броколі
Терта морква

Рол із свининою-барбекю
та на вибір – соус
барбекю або рол із
смажених овочів з сиром
моцарела В
Салатний гарнір
Терта морква

Суп і сендвічі асорті
Суп із сочевиці В
Сендвіч із сиром чедер В
та

салатний гарнір,
ананас і
піца-рол «Маргарита»
Десерт
Салат із свіжих фруктів
та на вибір:
натуральний йогурт
або виноград та
сир і печиво

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

Овочевий суп В

Скибки кавуна В

Основна страва

Основна страва

Смажена курка з
підливою,
йоркширський пудінг
і кукурудза

Хотдог у булочці і на
вибір – томатний
кетчуп або гірчиця

Кружальця моркви
Горошок
Картопляне пюре

Піца з додаванням
запеченої картоплі В
Салатний гарнір
Горошок

Салатний гарнір
Солодка кукурудза
Картопляні смайлики

Овочеве карі В
та

довгозернистий рис
Салатний гарнір
Солодка кукурудза

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Овочевий суп В
Сендвіч з тонко
нарізаною шинкою та
салатний гарнір
Скибки кавуна

Скибки кавуна В
Рол з тунцем і
майонезом та
салатний гарнір і
терта морква

Десерт

Десерт

Свіжі фрукти дня або
виноград та
печиво з ірисками і
молоко

Свіжі фрукти дня або
виноград

Меню може бути змінено без завчасного попередження через непередбачувані обставини.

та

бісквіт і заварний крем

Меню початкової школи Абердиншира – з квітня 2022 року
4-й тиждень, з 2 травня, 30 травня, 27 червня, 12 вересня, 10 жовтня 2022 року
ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

Суп із сочевиці В

Овочевий суп В

Томатний суп В

Суп з моркви та
коріандру В

Суп з картоплею та
цибулею-порей В

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Основна страва

Курячий гужон,
загорнутий в тортілу та

Домашній м’ясний
пиріг

Тріска в паніровці

салатний гарнір
Терта морква
Картопляні смайлики

Горошок
Кружальця моркви
Картопляне пюре

Запечені боби
Горошок
Смажена картопля

Турецькі котлети з
томатним соусом

Макарони з сиром В

Лазанья з яловичиною
або лазанья з овочами В

Булочка з бургером з
яловичини або
булочка з
вегетаріанським
бургером В
Салатний гарнір
Солодка кукурудза

Корма з куркою
Довгозернистий рис

Запечена картопля з
запеченими бобами В

Шматочки броколі
Солодка кукурудза
Паста пене

Запечені рибні палички
Шматочки броколі
Салатний гарнір
Паста пене або
Паста пене з томатним
соусом В

Салатний гарнір
Терта морква

Горошок
Кружальця моркви
Картопляне пюре

Запечені боби
Горошок
Смажена картопля

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп і сендвічі асорті

Суп із сочевиці В
Сендвіч із сиром чедер В

Овочевий суп В
Котлетки, запечені в
міні-багеті та

Томатний суп В

Суп з моркви та коріандру В

Суп з картоплею та
цибулею-порей В

Салатний гарнір
Солодка кукурудза

та

салатний гарнір і

фруктово-овочеві
закуски
Десерт
Свіжі фрукти дня або
виноград та
сир і печиво

салатний гарнір і

терта морква
Десерт
Персики скибочками та
ванільне морозиво

Рол з тунцем і
майонезом та
салатний гарнір і

фруктово-овочеві
закуски
Десерт
Свіжі фрукти дня або
виноград та
сир і печиво

Сендвіч з тонко
нарізаною куркою та
салатний гарнір і

ананас
Десерт
Свіжі фрукти дня або
виноград та
пісочне печиво і
молоко

В = Вегетаріанське
Меню може бути змінено без завчасного попередження через непередбачувані обставини.

Булочка з тонко
нарізаною шинкою та
салатний гарнір і

скибки кавуна
Десерт
Свіжі фрукти дня або
виноград та
шоколадне печиво і
молоко

