MENÜÜ
02.04 – 06.04
E. Piima-nuudlisupp, v/l kalaga
PUUVILI
Guljašš pisikese aedviljaga,
tatar, porg.toorsalat, leib
Marjasupp, röst.kaerahelbed
Kohupiimasaiad, piim
T. Mannapuder, keedis, piim
JUURVILI
Köögiviljasupp, leib
„Lotte amps“

Aprill/ mai 2018
09.04 – 13.04
16.04 – 20.04
Tatrapuder võiga, tee
Omlett, sepik, ürdivõie, tee
PUUVILI
PUUVILI

23.04 – 27.04
Kaerahelbe-marjapuder, piim
PUUVILI

30.04 – 04.05
Piima-sarvekesesupp, sepik
munavõie PUUVILI

Rassolnik, leib
Õuna-müslimaius vahukoorega

Lihakaste, keedetud kartul,
kapsa-peedisalat, leib
Müsli, piim
Köögiviljaraguu hapukoorega, leib Küüsl.leivad, toores juurvili, dipik.
piim
mahlajook
Piima-maisimannasupp, leib,
Nisutangupuder, keedis, piim
avokaado-tomativõie JUURVILI JUURVILI

Hakklihasupp, leib
Mannapuder, kissell

Kana-köögiviljarisoto, leib
Karamellkissell, keedis

Pelmeenid, hapukoor, leib, tee

Vaarikasmuuti, võisepik
vorstiga

Böfstrooganov, keed.kartul,värske Kalaseljanka, hapukoor, leib
kurgisalat, leib. Tihe kissell, piim Saia-õunavorm, piim

Paneeritud kalafilee, keed.kartul,
kaste, porg-kaal.toorsalat.
Õuna-peedikissell, vahukoor
Kamapallid, jogurt

Hapukoorekaste kurgi ja maitse Soojad juustusaiad, kakao
roh.-ga, keed.kartul, leib, tee
K. Kohupiima-kamakreem, sepik Riisipuder, keedis, piim
tee PUUVILI
PUUVILI
Küpsetatud kana, keed.kartul, Pasta-lõhesupp, leib
kaste, põngerjate lemmiksalat, Aprikoosivaht, piim
leib. Kissell, vahukoor
Maisihelbed, piim
Kartulisalat, võileib, mahlajook
N. 5-viljahelbepuder, keedis, tee
JUURVILI
Kalasupp, hapukoor, leib
Mannavaht, piim

Ahjukartul, porgandi-ananassitoorsalat, leib, tee
Piima-riisisupp, võisepik kalaga
PUUVILI
Pikkpoiss, keed.kartul, kaste
hiinakapsa-paprikasalat, leib
Kompott
Kaneelirull, piim

Piima-klimbisupp, leib, singivõie
JUURVILI
Kevadpüha

7-viljahelbepuder, keedis, piim
PUUVILI

Maisihelbed, piim
PUUVILI

Borš, hapukoor, leib
Kohupiimavorm, kissell

Kurzeme strooganov, kartulipüree, leib
Mustikasupp, röst.saiakuubik.
Juusturull, tee

Omlett porgandiga, võisepik, tee
JUURVILI

4-viljahelbepuder, keedis, piim
JUURVILI

Kartuli-kaalikapüree, võileib,
tee
Piima-nuudlisupp, võileib kalaga Riisihelbepuder, keedis, piim
JUURVILI
JUURVILI

Värske kapsa-hakklihahautis,
keed.kartul, leib, piim
Puuviljakokteil
Kama, leivad, singivõie

Hernesupp, leib
Kohupiima-banaanivaht

Viinerikaste, kartulipüree, peedi Värskekapsasupp, h/k, leib
salat, leib. Tarretis, vaniljekaste Kohupiima-õunakreem

Kartuli-porgandipüree võiga,
leib, keefir
R. Piima-riisisupp, sepik, pasteet Kaerahelbe-õunapuder, piim
PUUVILI
PUUVILI

Sarvekesed, riivitud juust, leib,
Marjakook, piim
mahlajook
Piima-mannasupp, sepik, juustu- Nisuhelbepuder, keedis, piim
võie PUUVILI
PUUVILI

Pastasalat, võileib, tee
Piima-maisimannasupp, sepik
krabinuudlivõie PUUVILI

Pasta singiga, kurgisalat, leib
Piimakissell, keedis

Kanasupp, leib
Kohupiim toormoosiga

Ühepajatoit, leib
Mahlakissell, röst.saiakuubikud

Tomatine kanasupp, leib
Banaani-kodujuustukreem

Hakklihakaste, keed.kartul,
värske kurgisalat, leib. Jogurt

Rullbiskviit, piim

Pitsa, tee

Porgandikook, piim

Sõrnikud, hapukoor, tee

Kringel, piim

*Toit lasteaias katab 85% lapse päevasest toiduenergia- ja toitainetevajadusest (aluseks võetud Sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr.8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis"
Toit võib sisaldada allergeene. Vaata täpsemalt: http://www.vet.agri.ee/static/files/1437.Allergeenid.pdf Täiendavat teavet toidu koostise ja allergeenide kohta saab kokalt.

