
ТАБЛИЦА С АЛЕРГЕНИ КЪМ МЕНЮ 02.04-06.04.18г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1169/2011 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ХРАНИТЕ

ПОНЕДЕЛНИК АЛЕРГЕНИ ВТОРНИК АЛЕРГЕНИ СРЯДА АЛЕРГЕНИ ЧЕТВЪРТЪК АЛЕРГЕНИ ПЕТЪК АЛЕРГЕНИ

ЗАКУСКА ДГ,ДЯ-

Макаронени 

изделия/кус-кус 

/със сирене 

,прясно мляко с 

какао

глутен           

сирене            

масло    

мляко     

какао

ДГ-Топъл 

сандвич 

мозайка,ДЯ-

Печен 

сандвич с 

яйце и извара 

,Айрян

яйца     

мляко   

кашкавал   

глутен     

соев 

протеин 

ДГ-попара с 

масло и 

сирене,ДЯ-

Попара със 

сухар и сирене 

,Прясно мляко 

с какао

глутен           

сирене            

какао          

мляко      масло

ДГ,ДЯ-Сандвич с 

яйчен пастет 

глутен              

мляко         яйца

ПЛОД-10ч. ПОРТОКАЛ КИВИ КРУША БАНАН

Супа топчета от 

месо 

яйца,мляко,   

глутен

Таратор мляко супа леща глутен таратор мляко

яхния от зрял 

фасул,млечен 

кисел от кайсии

глутен            

мляко

кюфтета по 

чирпански

глутен        риба с картофи 

и бял сос

риба                 

глутен

Месо агнешко със 

спанак ,кисело 

мляко,млечен мус 

от стерилизирани 

плодове

глутен             

мляко

ПОЧИВЕН ДЕН

Хляб 

пълнозърнест         

ДЯ-Хляб-УС

глутен                                                                                         Хляб-УС. глутен Хляб 

пълнозърнест         

ДЯ-Хляб-УС

глутен                                      Хляб-УС глутен                                                                                                                         

ябълка банан  

Плодова пита с 

овесени ядки               

Айрян                

глутен              

мляко,яйца ДГ,ДЯ-

Бисквитена 

торта с пресни 

плодове      

/банан/

глутен        

мляко

Сандвич с 

лютеница    

айрян

глутен             

мляко

глутен              

мляко         яйца      

ОБЯД

СЛЕДОБЕДНА 

ЗАКУСКА
ДГ-Козуначена 

кифла-ДЯ- Руло с 

конфитюр      Айрян



ТАБЛЦА С АЛЕРГЕНИ КЪМ МЕНЮ - 09.04 - 13.04.2018Г

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1169/2011 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ХРАНИТЕ

ПОНЕДЕЛНИК АЛЕРГЕНИ ВТОРНИК АЛЕРГЕНИ СРЯДА АЛЕРГЕНИ ЧЕТВЪРТЪК АЛЕРГЕНИ ПЕТЪК АЛЕРГЕНИ

ДГ,ДЯ-попара с 

масло и сирене

глутен         

,сирене , 

масло

ДГ-шоколадов 

корнфлейкс с 

прясно 

мляко,бисквити

глутен,   

мляко,  

какао

ДГ,ДЯ-Печен 

сандвич с яйце 

и кашкавал

глутен  яйца,   

кашкавал

ДГ-сандвич с 

пастет/детски/   

Айрян

глутен,соев 

протеин,   

мляко

ДЯ-корнфлейкс с 

прясно мляко

ДЯ-Сандвич с 

пастет от извара

ПЛОД-10ч. ПОРТОКАЛ КРУША КИВИ БАНАН

ПОЧИВЕН ДЕН ДГ,ДЯ-Супа от 

агнешко месо

глутен          

мляко

ДГ,ДЯ-супа от 

картофи с ориз,ДГ-

риба печена,ДЯ-

риба на пара

яйца            

мляко           

глутен          

риба

ДГ,ДЯ-таратор,        

свинско месо с 

картофи

мляко,            

глутен

ДГ,ДЯ- Супа от 

домати,   

Кюфтета с бял 

сос

глутен,     

мляко,       

яйца

ДГ,ДЯ-хляб УС глутен                ДГ-Хляб пълн. глутен ДГ,ДЯ-Хляб УС глутен ДГ-Хляб пълн. глутен

ДЯ-Хляб УС глутен    ДЯ-Хляб УС глутен                 

банан ЯБЪЛКА Портокал

СЛЕДОБЕДНА 

ЗАКУСКА
ДГ,ДЯ-Млечна 

баница      Айрян

глутен,       

яйца,        

мляко,     

масло

ДГ,ДЯ -сандвич 

с конфитюр   

Айрян

глутен,      

масло,        

мляко

ДГ-Мюсли с 

кисело мляко,ДЯ-

млечен десерт от 

овесени ядки и 

прясно мляко

       мляко ДГ,ДЯ-Макарони 

с яйца и захар 

на фурна 

глутен,яйца,     

мляко

ОБЯД

ЗАКУСКА



ТАБЛИЦА С АЛЕРГЕНИ КЪМ МЕНЮ - 16.04- 20.04.18Г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1169/2011 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ХРАНИТЕ

ПОНЕДЕЛНИК АЛЕРГЕНИ ВТОРНИК АЛЕРГЕНИ СРЯДА АЛЕРГЕНИ ЧЕТВЪРТЪК АЛЕРГЕНИ ПЕТЪК АЛЕРГЕНИ

ДГ-

пълнозърнести 

макарони със 

сирене,  Прясно 

мляко 

мляко     

сирене

ДГ-Печен 

сандвич с 

кайма и 

кашкавал , 

Айрян  

глутен, 

кашкавал,      

мляко        ,  

яйца

ДГ,ДГ-

Копривщенски 

тутманик 

,прясно мляко          

с какао

глутен,            

яйца,        

мляко,        

сирене   

какао

ДГ,ДЯ-

Сандвич 

Шопски 

хайвер  ,       

Дг-Чай с 

лимон  и мед

глутен         

масло        

яйце             

мляко                 

мед

ДГ,ДЯ-попара с 

масло и сирене

глутен         

масло       

сирене

ДЯ-макарони 

със сирене  

Прясно мляко с 

какао

глутен,      

мляко    

сирене        

какао      

ДЯ-Сандвич            

с кюфте

ПЛОД-10ч. КРУША БАНАН КИВИ ЯБЪЛКА ПОРТОКАЛ

ДГ,ДЯ-Борш  с 

телешко,   

Яхния от грах 

глутен,      

яйца,    

мляко

ДГ,ДЯ-

кремсупа от 

моркови 

мляко  

глутен         

яйца

ДГ,ДЯ-супа 

зеленр  

фасул,ДГ-риба 

печена,ДЯ-риба 

на пара

глутен,          

риба        

яйца       

мляко  

ДГ,ДЯ-

таратор    

Руло       

,,Стефани "

мляко  ДГ,ДЯ-

таратор,телешки 

кебап върху ориз ,  

ДЯ-телешко с 

дом.сос

мляко , 

глутен

ПЕЧЕНА ЯБЪЛКА КИВИ банан ПОРТОКАЛ ЯБЪЛКА

ДГ-Хляб 

пълнозърнест

глутен ДГ,ДЯ-Хляб 

УС

глутен ДГ-Хляб пълноз. глутен

дг,дя-хляб УС

глутен ДГ-хляб пълн. глутен

ДЯ-Хляб УС глутен ДЯ-Хляб УС глутен ДЯ-хляб УС глутен

ДГ-кифла със 

сирене,  ДЯ-

Бананов кекс,            

ДГ ,ДЯ-айрян

глутен,     

яйца, 

мляко  

сирене

ДГ,ДЯ-Мляко 

с грис

ДГ,ДЯ-Сандвич 

с пастет от 

масло,извара и 

лютеница     

Айрян

мляко,          

глутен       

масло 

мляко  

,глутен

ДГ,ДЯ-Крем 

ванилия

глутен       

мляко 

ДГ,ДЯ-

Ашуре

ЗАКУСКА

ОБЯД

СЛЕДОБЕДНА 

ЗАКУСКА
мляко   

глутен



ТАБЛИЦА С АЛЕРГЕНИ КЪМ МЕНЮ   23.04-27.04.18г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1169/2011 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ХРАНИТЕ

ПОНЕДЕЛНИК АЛЕРГЕНИ ВТОРНИК АЛЕРГЕНИ СРЯДА АЛЕРГЕНИ ЧЕТВЪРТЪК АЛЕРГЕНИ ПЕТЪК АЛЕРГЕНИ

ДГ-шоколадов 

корнфлейкс с 

прясно 

мляко,бисквити

глутен        

мляко           

какао

ДГ,ДЯ-            

попара с 

масло и 

сирене

глутен,     

сирене,      

масло

глутен,        

масло,       

сирене           

мляко          

какао

ДГ-Соленки от 

овесени 

ядки,Айрян       

ДЯ-Овесени 

ядки с мляко и 

сирене

сирене, 

масло    

яйца              

мляко    

ДГ-ДЯ-

Сандвич с 

масло,       

маслини,      

варено яйце 

,краставица

масло,         

глутен      

яйца

ДЯ-корнфлейкс с 

прясно мляко
ПЛОД-10ч. круша портокал киви ябълка банан

ДГ,ДЯ-супа 

пуешко 

месо,Спанак с 

ориз,Крем от 

кисело мляко с 

банан

яйца                 

мляко                                                                                                                                    

глутен

ДГ,ДЯ-

таратор,          

Яхния с 

месо/заешко/

мляко      

глутен

ДГ,ДЯ-супа 

зрял  фасул, ДГ-

риба плакия,ДЯ- 

задушена риба 

със зеленчуци

риба,        

глутен

ДГ,ДЯ-

зеленчукова 

супа,         

Каша от пиле 

със сирене

глутен             

сирене           

яйца

ДГ,ДЯ-

таратор     ДГ-

Мусака с 

месо и 

картофи + 

кисело 

мляко,      ДЯ-

кюфтета на 

пара

мляко,        

глутен,     

яйца

ДГ-хляб пълн.     

ДЯ-хляб УС

глутен            ДГ,ДЯ-хляб 

УС

глутен              ДГ-хляб пълн.  

ДЯ-хляб УС

глутен          ДГ,ДЯ-хляб УС глутен                 ДГ-хляб 

пълн. ДЯ-

хляб УС

глутен

ЯБЪЛКА БАНАН ПОРТОКАЛ

СЛЕДОБЕДНА 

ЗАКУСКА
ДГ,ДЯ-

Пандишпан             

айрян

глутен        

,мляко, 

яйца,          

масло

Варено жито с  

мляко

мляко,           

глутен

ДГ-Сандвич с 

мед и масло,       

ДЯ-Сандвич със 

зеленчуково 

пюре     Айрян

глутен,          

мляко      

масло              

мед

ДГ-Руло от 

бисквити,      

Айрян ,         

ДЯ-крем от 

кисело мляко с 

бисквити и 

конфитюр

мляко,        

масло           

глутен

ДГ,ДЯ-мляко 

с ориз

мляко

ЗАКУСКА ДГ,ДЯ- Сандвич 

с пастет от 

сирене                          

Прясно  мляко с 

какао

ОБЯД



ТАБЛИЦА С АЛЕРГЕНИ КЪМ МЕНЮ -30.04 -04.05.2018Г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1169/2011 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ХРАНИТЕ

ПОНЕДЕЛНИК АЛЕРГЕНИ ВТОРНИК АЛЕРГЕНИ СРЯДА АЛЕРГЕНИ ЧЕТВЪРТЪК АЛЕРГЕНИ ПЕТЪК АЛЕРГЕНИ

ДГ,ДЯ-Попара 

с масло и 

сирене   

прясно мляко 

с какао

глутен         

масло          

сирене         
мляко               

какао

ДГ,ДЯ-  Юфка 

с прясно мляко 

глутен,    

мляко,

ДГ,ДЯ- Кекс 

със сирене      

Айрян

глутен          

масло    

сирене    

яйце    мляко

ДГ,ДЯ-

Сандвич 

родопска 

закуска     

глутен, ,  

мляко, 

ПЛОД-10ч. КИВИ КРУША БАНАН ЯБЪЛКА

ДГ,ДЯ-Супа 

заешко месо       

картофи  на 

фурна със  

сирене +  

кисело мляко

яйца            

мляко        

глутен  

сирене

ПОЧИВЕН ДЕН Супа от спанак 

с ориз       Риба 

печена   

картофи с 

масло            

  риба              

глутен           

масло              

яйца            

мляко

Супа млечна 

със сирене

мляко, глутен 

, яйца , 

сирене

Таратор            

Месо със 

зелен фасул            

/агнешко/

мляко       

глутен

ДГ-Хляб пълн.   

ДЯ-Хляб ус

глутен         ДГ-Хляб пълн.   

ДЯ-Хляб ус

глутен    Хляб ус глутен ДГ-Хляб 

пълн.   ДЯ-

Хляб ус

глутен                 

крем какако какао БАНАН ПОРТОКАЛ КИСЕЛО МЛЯКО мляко                   

СЛЕДОБЕДНА   

ЗАКУСКА
ДГ-Лъжливи 

ореховки     

айрян    ДЯ-

Млечен десерт 

от овесени 

ядки и прясно 

мляко

 яйца            

мляко

ДГ-Сандвич 

сладък пастет    

айрян   ДЯ-

Сандвич с 

мармалад  

глутен                    

масло           

мляко

Млечен кисел 

с нектар

глутен,      

мляко

Грис халва глутен      

масло

ЗАКУСКА

ОБЯД


