
Nädalamenüü 29.08-02.09.2022
Nimi Kunstipõnnid
esmaspäev, 29.august Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30
Õhtusöök Piima-riisisupp,  sepik,  õun 150/20/40

teisipäev, 30.august Kogus, g

Lõuna   Kanasupp, karamellpuding, marjatoormoos, leivatoode 200/100/20/30

Õhtusöök 150/20/20/40

kolmapäev, 31.august Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30

Õhtusöök Kana-lillkapsasupp, leivatoode,  pirn 150/30/40

neljapäev, 1.september Kogus, g

Lõuna   200/110/30
Õhtusöök Pasta köögiviljadega , külm jogurtikaste,  ploom 150/20/40

reede, 2.september Kogus, g

Lõuna   200/30/40/130/30
Õhtusöök Pirniaia kook,  piim, R 2.5 %,  õun 90/150/40

Menüüs pakutavad mahlajoogid on valmistatud ilma lisatud suhkruta kontsentreeritud mahlast. 

Herne- ja aedviljahautis, keedetud kartul, jääkapsasalat tilliga, 
mustsõstra-jogurtikokteil, leivatoode

Kartuliroog hakklihaga, külm hapukoorekaste, leivatoode, 
apelsin

Saidafilee koorekastmes, keedetud kartulid, peedisalat, 
marjakissell, leivatoode

Kartuli - hakklihasupp, kama- kohupiimakreem marjadega, 
leivatoode

Kanarisoto, külm hapukoorekaste, porgandi ja kaalikasalat, 
rabarberikissell, leivatoode

Täpsemat  teavet  toidu nimetuse  ning  allergiat  või  talumatust  põhjustavate  koostisosade kohta küsi 
teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com



Nädalamenüü 05.09-09.09.2022
Nimi Kunstipõnnid
esmaspäev, 5.september Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30

Õhtusöök Piima-makaronisupp, sepik,  pirn 150/20/40

teisipäev, 6.september Kogus, g

Lõuna   200/10/65/65/40

Õhtusöök Kana-kartuliroog, piim, leivatoode,  õun 150/150/20/40

kolmapäev, 7.september Kogus, g
Lõuna   Kanapasta, porgandisalat, marjasupp, leivatoode 200/40/130/30

Õhtusöök Värskekapsasupp sealihaga, leivatoode,  pirn 150/30/40

neljapäev, 8.september Kogus, g

Lõuna   200/10/130/20
Õhtusöök Pasta köögiviljadega, külm hapukoorekaste, melon 150/20/40

reede, 9.september Kogus, g

Lõuna   100/130/30/150/40

Õhtusöök Läätsekook,  piim, R 2.5 %,  ploom 90/150/40

Menüüs pakutavad mahlajoogid on valmistatud ilma lisatud suhkruta kontsentreeritud mahlast. 
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.

Veisehakklihakaste ürtidega, keedetud tatar,kapsa-
porgandisalat, kirsi-jogurtikokteil, leivatoode

Kalaseljanka, hapukoor, R 20 %, marjane sepikuvorm, piim, R 
2,5%, leivatoode

Kaunviljapüreesupp, röstitud sepikukuubikud, jogurti - 
maasikatarretis, leivatoode

Köögiviljad kanalihaga, keedetud kartul, kurgirattad, maasika-
rabarberi kompott, leivatoode

Täpsemat  teavet  toidu nimetuse  ning  allergiat  või  talumatust  põhjustavate  koostisosade kohta küsi 
teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com



Nädalamenüü 12.09-16.09.2022
Nimi Kunstipõnnid
esmaspäev, 12.september Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30

Õhtusöök Tomatine hakklihasupp, hapukoor, R 20 %, leivatoode,  ploom 150/10/30/40

teisipäev, 13.september Kogus, g

Lõuna   200/10/80/50/30

Õhtusöök 150/20/20/40

kolmapäev, 14.september Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/40
Õhtusöök Köögiviljasupp lihata, leivatoode,  õun 150/30/40

neljapäev, 15.september Kogus, g
Lõuna   Kana-köögiviljasupp, kakao - jogurtidessert, leivatoode 200/130/30
Õhtusöök Sealiha - riisiroog köögiviljadega, külm jogurtikaste, banaan 150/20/40

reede, 16.september Kogus, g

Lõuna   200/40/40/150/30

Õhtusöök Kookosesaiake,  piim, R 2.5 %,  õun 70/150/40

Menüüs pakutavad mahlajoogid on valmistatud ilma lisatud suhkruta kontsentreeritud mahlast. 
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.

Suvikõrvitsa ja oa hautis, keedetud kartul, porgandi - 
maisisalat,  mustsõstra - kama muhedik, leivatoode

Rassolnik kanalihaga, hapukoor, R 20 %, marja- rukkivaht, 
piim, R 2,5%, leivatoode

Kartuli panniroog brokoliga, külm hapukoorekaste, leivatoode,  
pirn

Lõhe-koorekaste, aurutatud riis, peedisalat, puuviljasupp, 
leivatoode

Makaronid veisehakklihaga, tomatikaste, kapsasalat 
paprikaga, maasikakompott, leivatoode

Täpsemat  teavet  toidu nimetuse  ning  allergiat  või  talumatust  põhjustavate  koostisosade kohta küsi 
teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com



Nädalamenüü 19.09-23.09.2022
Nimi Kunstipõnnid
esmaspäev, 19.september Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30
Õhtusöök Lillkapsapüreesupp, röstitud sepikukuubikud,  pirn 150/10/40

teisipäev, 20.september Kogus, g
Lõuna   Tomati - läätsesupp, puuviljasalat, vahukoor, leivatoode 200/100/20/30

Õhtusöök Kartulipuder, keefir,  õun 150/150/40

kolmapäev, 21.september Kogus, g

Lõuna   200/40/150/30

Õhtusöök Kanasupp kikerhernestega, leivatoode,  ploom 150/30/40

neljapäev, 22.september Kogus, g

Lõuna   Selge kalasupp, marjatarretis, vaniljekaste, leivatoode 200/100/20/30
Õhtusöök Tatar hakklihaga, külm hapukoorekaste, piim, arbuus 150/20/150/40

reede, 23.september Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30
Õhtusöök Ahjupirukas köögivilja-juustukattega,  piim, R 2.5 %,  pirn 80/150/40

Menüüs pakutavad mahlajoogid on valmistatud ilma lisatud suhkruta kontsentreeritud mahlast. 
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.

Kanastrooganov, keedetud tatar, hiinakapsasalat kurgiga, 
maasika jogurtikokteil, leivatoode

Sealihapilaff, hapukapsa - peedisalat, mustsõstrakissell, 
leivatoode

Kana-lillkapsahautis, keedetud kartul, porgandisalat 
hernestega, õuna - kaneeli kompott, leivatoode

Täpsemat  teavet  toidu nimetuse  ning  allergiat  või  talumatust  põhjustavate  koostisosade kohta küsi 
teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
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