
 MENÜÜ                                                      Detsember, 2022

05.12 – 09.12 12.12 – 16.12 19.12 – 23.12 26.12 – 30.12

E. Omlett, võisepik tomatiga, tee Tatrapuder võiga, piim Nisutangupuder võiga, piim

PUUVILI PUUVILI PUUVILI

TEINE JÕULUPÜHA

Guljašš pisikese aedviljaga, tatar, porg. Hakklihasupp, hapukoor, leib Peedisupp, hapukoor, leib

toorsalat, leib. Puuvili. Kohupiim, toormoos Kohupiim, kissell

Piima-nuudlisupp, võileib kalaga Köögiviljalõigud, küüsl.leivad, dipikaste, Kartuli-hakklihavorm, porgandisalat, 

tee leib, tee

T. Mannapuder, keedis, piim Piima-maisimannasupp, võileib kalaga Omlett, võileib tomatiga, tee Piima-klimbisupp, leib, singivõie

JUURVILI JUURVILI JUURVILI JUURVILI

Köögiviljasupp, leib Mulgikapsas, keedetud kartulid, viiner, Küpsetatud kala, sõmer riis, Verivorstid, kartulipüree, kaste, kõrvitsa

Õuna-sepikuvorm, piim leib. Piparkoogid, piim külm kaste, leib salat, leib. Piparkoogid, piim

Piparkoogid, piim

Ahjukartul juustuga, marin.kurk, leib, tee Õuna-kiivimahedik, sepik, juustuvõie Jogurt, kamapallid Vaarikasmuuti, sepik, pasteet

K. Teraviljahelbed, piim Riisipuder, keedis, piim 4-viljahelbepuder, keedis, piim 8-viljahelbepuder, keedis, piim

PUUVILI PUUVILI PUUVILI PUUVILI

Küpsetatud kana, külm kaste värske kur- Pasta-lõhesupp, leib Köögiviljasupp, leib Hapukapsasupp, leib

gi ja maitserohelisega, sõmer riis, leib Rukkivaht, piim Mannapuder, kissell Leivakreem, piim

Puuvili.

Maasikasmuuti, sepik, sulajuustu-ürdivõi Kartulisalat, leib, tee Pelmeenid, hapukoor, leib, tee Riisisalat, võileib, tee

piparkoogid

N. Rukkihelbepuder, keedis, piim Kohupiima-porgandivorm, sepik, tee Piima- makaronisupp, leib, anžoovise- Keedetud muna, võileib kurgiga, tee

JUURVILI JUURVILI või JUURVILI PUUVILI

Kalasupp, hapukoor, leib Böfstrooganov, keedetud kartul, kõrvitsa- Seapraad, keedetud kartul, kaste, Kanakaste, keedetud kartul, põngerja-

Mannavaht, piim salat, leib. Puuvili hautatud hapukapsas, leib. Jäätis te lemmiksalat, leib. Puuvili

Kartuli-läätsepüree, leib, keefir Banaani-virsikumahedik, leib, singivõie Rullbiskviit, piim Marja-petikokteil, leib, munavõi

R. 5-viljahelbepuder, keedis, piim Kaerahelbe-õunapuder, piim Kaerahelbepuder, keedis, piim Nisuhelbepuder, keedis, piim

PUUVILI PUUVILI PUUVILI PUUVILI

Makaronid singiga, kurgisalat, leib Kanasupp, leib Minestrone, leib Külasupp, hapukoor, leib

Jogurt. Kohupiima-riivleivamagustoit Kamakreem Mannavaht, piim

Kringel, mahlajook Pitsa, tee Lühendatud tööpäev – õhtuoodet „Rikas rüütel“, mahlajook

ei ole
*Toit lasteaias katab 85% lapse päevasest toiduenergia- ja toitainetevajadusest (aluseks võetud Sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr.8 "Tervisekaitsekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis)

Täiendavat teavet toidu koostise ja allergeenide kohta saab kokalt.


