MENÜÜ

31.01 – 04.02
E. Piima-makaronisupp, sepik sulat.juust
PUUVILI

VEEBRUAR

2022

07.02 – 11.02
Kaerahelbe-marjapuder, piim
PUUVILI

14.02 – 18.02
Omlett, leib, ürdivõi, tee
PUUVILI

21.02 – 25.02
Tatrapuder võiga, piim
PUUVILI

Kurzeme strooganov, kartulipüree,
leib, piim. Mustikasupp, röst.sepikuk.

Frikadellisupp, leib
Kohupiim, kissell

Pelmeenid, hapukoor, leib, tee

Vaarikasmuuti, sepik, vorstivõie

Köögiviljasalat, võileib, tee

Keedetud muna, võileib kurgiga, tee
JUURVILI

Rukkihelbepuder võiga, piim
JUURVILI

Piima-nuudlisupp, leib, kiluvõie
JUURVILI

Peedisupp, hapukoor, keed.muna, leib
Sepiku-marjavorm, piim

Kalapala, sõmer riis, külm kaste, leib
Marjasupp, vahukoor

Kalaseljanka, hapukoor, leib
Kamakreem kaeraküpsistega

Pilaff sealihast, tervisesalat, leib
Kakaokissell, keedis

Ahjukartul, porgandi toorsalat, leib, tee

Teraviljahelbed, piim

Köögivili, küüsl.leivad, dipikaste, tee

7-viljahelbepuder, keedis, piim
PUUVILI

Kartuli-hakklihavorm, porgandisalat,
leib, tee
Teraviljahelbed, piim
PUUVILI

Pikkpoiss, keed.kartul, kaste, hiinakapsa-paprikasalat, leib. Kompott

Borš, hapukoor, leib
Kohupiimavorm, kissell

Kana-köögiviljarisoto, tomatisalat, leib Hapukapsasupp, leib
Karamellkissell, keedis
Küpsisetort, mahlajook

Kaneelirullid, piim

Kartuli-kaalikapüree, võileib, tee

Juusturull, tee

Piima-teokarbisupp, leib, anžoovisemunavõi JUURVILI

Riisihelbepuder, keedis, piim
JUURVILI

Hapukapsasupp, leib
Õuna-vahukoorevaht

Hakklihapallid, keedetud kartul, kaste,
peedisalat. Tarretis, vaniljekaste

Värskekapsasupp, leib
Banaani-kohupiimavaht

Sarvekesed riivitud juustuga, leib, tee

Õunakook, piim

Pastasalat, leib, tee

Nisuhelbepuder, keedis, piim
PUUVILI

Piima-maisimannasupp, sepik, krabinuudlivõie PUUVILI

Ühepajatoit, leib
Vaarikamahedik

Külasupp, hapukoor, leib
Kama-mannavaht, jõhvikad, piim

Hakklihakaste, keedetud kartul, hapu- Kotletid, keedetud kartul, kaste,
kapsa toorsalat, leib. Jogurt
peedisalat. Kohuke, tee

Porgandikook, piim

„Rikas rüütel“, mahlajook

Pannkoogid, keedis, piim

Paneeritud kala, keedetud kartul, kaste Hakklihasupp, leib
kapsa-peedi-õunasalat, leib. Müsli, piim Kohupiim, toormoos
Banaani-maasikakokteil, võisepik
vorstiga
T. Nisutangupuder võiga, piim
JUURVILI

K. Kohupiim, keedis, võisepik
PUUVILI

N. 4-viljahelbepuder, keedis, piim
JUURVILI

R. Piima-mannasupp, sepik, juustuvõie
PUUVILI

8-viljahelbepuder, keedis, piim
PUUVILI

Lühendatud tööpäev – õhtuoodet
ei ole

Iseseisvuspäev
Eesti Vabariigi aastapäev

Hirsipuder, keedis, piim
PUUVILI

Kookoshelbekook, mahlajook

*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.

