
Меню 

  
День тижня, дата і страви Інгредієнти 

Понеділок – 05.12.2022. 

Мексиканський суп - 300 мл, (1, 6, 8) 

Пельмені з м'ясом - приблизно 180 г, (1, 4) 

Cмажена цибуля - приблизно 50 г, 

Апельсиновий сік - 200 мл. 

 

 

Перець триколірний - заморожений продукт, цибуля, 

томатна паста), мексиканська суміш - (квасоля червона, 

кукурудза консервована та ін.), овочі, макарони «кулькові», 

вода, спеції (сіль, зелень, перець духмяний, перець мелений 

та ін.). .), Вареники (готовий продукт - борошно пшеничне, 

вода, яйця, сіль, фарш, спеції (сіль, зелень, перець мелений, 

часник та ін.) Цибуля, ріпкова олія, 

100% концентрат апельсинового соку, цукор, вода. 

                Вівторок – 06.12.2022. 

Ячмінний суп з пшоном - 300 мл, (8) 

Яблуко, запечене в млинцевому тісті зі збитими 

вершками та лісовими фруктами - приблизно 

120г, (1, 4, 6), 

Tрав'яний чай - 200 мл, 

Овочевий мус в тюбику - 1 шт. 

  

Пшоно, цибуля, овочі, вода, спеції (сіль, зелень, перець 

духмяний, перець мелений та ін.) 

Яблуко, борошно пшеничне, молоко 3,2%, яйця, вода, сіль, 

цукор, сметана 36%, цукрова пудра, лісові фрукти (малина, 

ожина, полуниця) 

М'ята, вода, цукор. 

               Середа –  07.12.2022. 

Печінка з цибулею - приблизно 120 г, (1, 6) 

Салат з цибулі-порею, кукурудзи та персика з 

соусом з йогурту та майонезу - приблизно 90 г, (6) 

Ячна крупа - приблизно 180 г, (1) 

Компот з полуниці - 200 мл. 

 

 

Печінка куряча, цибуля ріпчаста, яблука, борошно 

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

мелений, часник та ін.), цибуля-порей, персик 

консервований, кукурудза консервована, майонез, йогурт 

натуральний, сіль, цукор, кислота лимонна, крупа ячна , 

вода, сіль, 

Полуниця заморожена, вода, цукор. 

               Четвер – 08.12.2022. 

Запіканка вівчарська зі свининою - приблизно 200 

г (8), 

Cолоний огірок - приблизно 50 г, 

Bода - 200 мл, 

Груша - 1/2 шт. 

 

 

Фарш свинячий, картопля, морква, селера, горошок 

зелений - заморожений, цибуля, помідори сушені, часник 

свіжий, вершки, яйця, вода, молоко, спеції (сіль, зелень, 

перець мелений, часник та ін.), 

П'ятниця – 09.12.2022. 

Томатний суп з рисом – 300 мл, (6, 8) 

Паста з тунцем і овочами - 300 мл, (1, 2, 4, 8) 

Лимонад Манго - лимон - 200 мл. 

 

Томатна паста, помідори нарізані - м'якоть, рис білий, 

овочі, вершки 30%, вода, спеції (сіль, зелень, перець 

духмяний, перець мелений та ін.), 

Макарони, тунець в олії, цибуля, перець кольоровий, 

вершки, спеції (сіль, трави, паприка мелена, часник 

гранульований та ін.), вода, спеції (сіль, зелень, перець 

духмяний, паприка мелена та ін.), 

100% концентрат манго та лимонного соку, цукор, вода. 

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. 


