
Меню 
 

День тижня, дата і страви Інгредієнти 

Понеділок – 13.06.2022.   

Грибний суп - 300мл, (6, 8) 

Макарони з сиром і йогуртом і вершковим соусом 

- приблизно 200 г, (1, 4, 6), 

Суміш лісових плодів - приблизно 50 г, 

М'ятно-яблучний чай - 200 мл. 

 

Гриби, картопля, суп овочі, цибуля, вершки 30%, вершкове 

масло, вода, спеції (сіль, зелень, зелень, паприка мелена 

тощо), макарони лук, вода, сіль, сир напівжирний, вершки 

18%, натуральні йогурт, цукор. 

Лісові плоди - малина, полуниця, ожина та ін. М'ята 

сушена, вода, 100% концентрат яблучного соку, цукор. 

                Вівторок – 14.06.2022. 

Вегетаріанські нагетси - приблизно 90 г (1, 4, 5, 6, 

9) 

Kартопля фрі - близько 180 г, 

Листя салату з редькою, цибулею та йогуртом і 

вершковим соусом - приблизно 90 г, (6) 

Яблуко - 1/2 шт. 

Вода - 200 мл. 

 

Вегетаріанські нагетси - готовий продукт (інгредієнти 

доступні для перевірки) 

Картопля, ріпакова олія, спеції (сіль, зелень, мелена 

паприка, гран-часник та ін.), 

листя салату, редька, цибуля, кріп, вершки 18%, йогурт 

натуральний, спеції (сіль, зелень, паприка мелена, часник 

цитрусовий., лимонний кислота тощо) 

                Середа – 15.06.2022. 

Рагу з м'яса та овочів - приблизно 90 г, (1, 8) 

Ячна крупа - близько 180 г, (1) 

Яблучний компот - 200 мл, 

Кавун – 1 частка 

 
Шинка свиняча, овочева суміш (брокколі, цвітна капуста, 

зелена квасоля, двоколірна морква, перець, цибуля), 

борошно пшеничне, рапсова олія, спеції (сіль, зелень, 

паприка мелена, часник та ін.), крупа ячмінна, вода, сіль, 

яблука, 100% концентрат яблучного соку, вода, цукор. 

                 Понеділок – 20.06.2022. 

Картопляний суп "Кілецка" - 300мл, (8) 

Запечена квасоля з копченим тофу - приблизно 

230 г, (5) 

Багет - 1 частинка (1) 

Фруктовий настій - 200 мл. 

 

Картопля, цибуля, шийка індички для бульйону, овочі, 

вода, спеції (сіль, зелень, зелень, мелена паприка тощо), 

Квасоля «Beautiful Jaś», копчений тофу, томатна паста, 

м’якоть томатів, рапсова олія, спеції (сіль, зелень, мелена 

паприка, часник тощо), вода. 

Багет - готовий продукт (борошно пшеничне, вода, сіль, 

дріжджі) 

Чай, лісові плоди, вода, цукор. 

Вівторок – 21.06.2022 

Рагу з курки, моркви та гороху - приблизно 200 г, 

(1, 6) 

Білий рис - приблизно 180 г, 

Ромашковий чай з лимоном - 200 мл. 

 

Куряча ніжка, морква з горошком (продукт заморожений), 

борошно пшеничне, спеції (сіль, зелень, мелена паприка, 

часник та ін.), рапсова олія, 

Рис білий, вода, сіль, ромашка, лимон, 

100% концентрат апельсинового соку, цукор, вода. 

Середа – 22.06.2022. 

Котлета свинячий фарш - приблизно 90 г, (1, 4, 6, 

10) 

Cалат з буряка - приблизно 90 г, 

Картопляне пюре - близько 180 г (6) 

Апельсиновий сік - 200 мл. 

 

Шинка фарш, хліб пшеничний, сухарі панірувальні, 

борошно пшеничне, яйця, молоко - 3,2%), спеції (сіль, 

зелень, перець мелений, часник та ін.), рапсова олія, 

Червоний буряк, цибуля, олія виноградних кісточок, 

спеції (сіль, зелень, паприка мелена, часник тощо), 

картопля, вода, молоко, сіль, 

Апельсиновий сік концентрований 100%, вода, цукор, 

Меню було встановлено: 

 

                                                  Шеф-кухар: Козьєлло Сильвія 

 

 

                                                  Інтендант: Комор Софія 

 

 

Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни в меню 

*Цифрові маркування, розміщені поруч зі стравами в меню, є символами алергенів, список 

яких можна знайти поруч з меню. 


