
Меню 

  
День тижня, дата і страви Інгредієнти 

Понеділок – 16.05.2022. 

Кислий суп з ковбасою – 300 мл, (6, 8) 

Пельмені зі сливами і йогуртом і вершковим 

соусом – близько 200г, (1, 4, 6), 

Вода – 200 мл. 

 

Концентрат кислого супу, біла ковбаса, (склад – етикетка 

для огляду) картопля, вершки 30%, вода, спеції (сіль, 

зелень, трава, перець, мелений перець і т.д.), Вареники зі 

сливами – готовий продукт (картопляний крохмаль, варена 

картопля, пшеничне борошно, яйця, слива, вода, сіль, 

сміетана 18%, Натуральний йогурт, цукор, 

                Вівторок – 17.05.2022. 

Паніровані баклажани – близько 90 г, (1, 4, 6) 

Помідори черрі з цибулею і вершками – близько 

90 г, (6) 

Варена картопля – близько 180 г, 

Трав'яний чай – 200, 

Банан – 1/2 шт. 

  

Свіжі баклажани, панірувальні сухарі, яйця, кукурудзяні 

пластівці, пшеничне борошно, молоко, спеції (сіль, зелень, 

мелений перець, часник гран., і т.д.), рапсова олія, 

помідори коктехейл, цибуля, вершки 18%, спеції (сіль, сіра 

кислота, трави, мелений перець, часник гран., і т.д.), 

Картопля, вода, сіль, 

Ромашка і м'ята, вода, цукор. 

               Середа – 18.05.2022. 

Суп мінестроне з картоплею – 300 мл, (6, 8) 

Крокети з капустою і м'ясом – близько 200 г, (1, 4, 

6) 

Часник опустіть – близько 20 г, (6) 

Компот полуниці – 200 мл, 

Яблуко – 1/2 шт. 

Pepperonata - (триколірний перець, смажена цибуля, 

томатна паста), Раттатудж - (готовий продукт) картопля, 

волосся, вершки 30%, вода, спеції (сіль, зелень, трава, 

трава, трава, мелений перець і т.д.), Бадилля млинця - 

готовий продукт (пшеничне борошно, яйця, молоко, вода, 

сіль, квашена капуста, яловичина, цибуля, прянощі (сіль, 

трави, мелений перець, часник гран., і т.д.) Рапсова олія, 

майонез, натуральний йогурт, свіжий часник, спеції (сіль, 

трави, мелений перець,,  часник цукровий і т.д.), Полуниця 

– заморожений продукт, вода, цукор. 

               Четвер – 19.05.2022. 

Печінка з цибулею – близько 120 г, (1) 

Салат з цибулі-порей, кукурудзи та персика з 

йогуртом та майонезом – близько 90 г, (6) 

Крупа ячмінна – близько 180 г, (1) 

Апельсиновий сік – 200 мл. 

 

 

Печінка птиці, цибуля, яблука, пшеничне борошно, 

рапсова олія, спеції (сіль, зелень, мелений перець, 

часниковий грань і т.д.), ячмінна крупа ячмінь, вода, сіль, 

цибуля-порей, консервований персик, консервована 

кукурудза, майонез, натуральний йогурт, сіль, цукор, 

лимонна кислота, концентрат апельсинового соку 100%, 

вода, цукор. 

П'ятниця – 20.05.2022. 

Рулети з капустяної капусти тріски з соусом з 

хрону – близько 130 г, (1, 2, 6) 

Картопля муркотіння – близько 180 г, (6) 

Компот яблуко – 200 мл, 

Банан – 1/2 шт.. 

 

 

Капуста, тріска, гречка, цибуля, тертий хрін, масло, 

пшеничне борошно, вода, вершки 30%, спеції (сіль, зелень, 

мелений перець,, часник гран., та ін.). 

Картопля, вода, молоко, сіль, 

яблука, концентрат яблучного соку 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. 


