
            Седмично меню   ДЕТСКИ ГРАДИНИ– гр. Ямбол   16.10.2017г -20.10.2017г. Утвърдил:                                              Директор:гр. СЛЕДОБЕДНА Кк заЗАКУСКА деняПОНЕДЕЛНИК - 16.10 1.Супа  с топчета от месо р.130 1001.Макаронени изделия със 2.Яхния от зрял фасул р.148 130 1.Млечна баница р.367 120сирене/кус-кус/ р.198 130 3.Салата от пресни домати р.72 50 11292.Шоколад 1/2 4.Крем какао р.337 150 2.Айрян 3,6% р.398 150плод 10ч.Банан р.311 100 5.Хляб-пълнозърнест 451.Макаронени изделия със 1.Супа с топчета от месо 50 1.Млечна баница р.352 100сирене р.353 130 2.Яхния от зрял фасул р.200 1302.Прясно мляко с какао 398 100 3.Салата от пр. домати р231 30 2.Айрян 3,6 % р.395 150 10554.Крем какао р.342 100плод10ч.Банан р.280 100 5.Хляб -ус 25ВТОРНИК - 17.101.Открит сандвич  с млечен 85 1.Таратор р.120 100 1.Мляко с ориз 150продукт/кашкавал/ р.43 2.Месо/свинско/с картофи р.245 130 р.335 11212.Домат р.81 30 3. Грозде  р.311 1003.Прясно  мляко с какао р.393 150 4.Хляб-добруджа 45плод10.ч -Ябълка  р.311 1001Сандвич с млечен продукт 60 1Таратор р.118 50 1.Мляко с ориз 150/кашкавал/ р.377 2.Свинско месо с картофи р.161 130 р.2322.Домат р.241 30 3.Грозде р.280 100  3.Прясно мляко с какао р.398 100 4.Хляб-ус 25 835плод 10ч- Ябълка р.280 100СРЯДА - 18.101.Соленки с овесени ядки 100 1.Супа  от зелен фасул р.102 100 1.Сандвич с мед и 60р.28 2.Риба печена   + ориз с грах  р.310 130 масло р.36 12892.Чай с  лимон р.391 200 3.Ябълка р.311 2.Айрян 2 % р.398 200 4. Хляб -пълнозърнест 45плод 10ч- Пъпеш  р.311 1001.Плодова пита с овесени 1.Супа  от зелен фасул със 50 1.Сандвич  с конфитюр 60ядки р.361 100 застройка р.98 / р.3672.Чай плодов  р.399 150 2.Риба на пара р.185 + ориз с грах 130 2.Айрян 3.6%  р.395 100 8543.Ябълка р.280 100плод 10ч-Пъпеш  р.280 100 4..Хляб -ус  25ЧЕТВЪРТЪК - 19.10 1.Таратор р.120 100 1.Бисквитена торта с1.Шоколадов корнфлейкс 2.Кюфтета печени на фурна р.270 пресни плодове 150с прясно мляко р.389 150 Салата от домати и краставици р71 130 /банан/ р.351 1079плод 10ч Банан р.311 100 3.Грозде р.311 1004.Хляб-добруджа 451.Корнфлейкс с прясно 150 1.Таратор р.118 50 1.Бисквитена торта смляко р.389 2.Кюфтета на пара р.179 + 130 млечен крем и пресни 150плод10ч-Банан р.280 100 салата от пресни  домати и плодове/банан/ р.338 895краставици  р.2303.Грозде р.280 1004.Хляб-ус 25ПЕТЪК-20.101.Печен сандвич със сирене, 1.Супа от тиквичкир.97 100 1.Ашуре р.374 150яйце р.52 85 2.Пуешко фрикасе  р.223 130 10952.Домат р.81 30 3.Банан  р.311 1003.Айрян   3,6% р.398 200 4.Хляб-пълнозърнест 45плод 10ч-Ябълка р.311 1001.Печен сандвич с яйце и 1.Супа  тиквички  със застройка 50 1. Пшеница със сирене р.385 60 р.94 сушени плодове 1502.Домат р.241 30 2.Пуешко месо фрикасе  р.141 130 р.344 8393.Айрян3,6% р.395 100 3.Банан р.280 100плод 10ч.-Ябълка р.280 100 4.Хляб-ус 25ЗАКУСКА Обяд гр. гр. ДГДЯ ДГДЯ ДГДЯ ДГДЯДГДЯЗАБЕЛЕЖКА:В случай на недоставяне на хранителни продукти от фирмите-доставчици,ръководството си запазва правото за промяна наменюто.  Всички продукти са съгласноНаредба №9/16.09.2011г.за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,предлагани в  детските заведения и училища в сила от 20.10.2011г.



    ИЗГОТВИЛ:  Екип от мед.специалисти ……………………..                                   средно седмичен оклад—2,30 лв.                                                                    ЗАС………………………………….                                                                                                                                                              



ЗАБЕЛЕЖКА:В случай на недоставяне на хранителни продукти от фирмите-доставчици,ръководството си запазва правото за промяна наменюто.  Всички продукти са съгласноНаредба №9/16.09.2011г.за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,предлагани в  детските заведения и училища в сила от 20.10.2011г.
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