
Nädalamenüü 03.01-07.01.2022
Nimi Kunstipõnnid
esmaspäev, 3.jaanuar Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30

Õhtusöök Rassolnik lihata, hapukoor, R 20 %, leivatoode, õun 150/10/30/40

teisipäev, 4.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/150/30
Õhtusöök Kartuli ja lillkapsaroog sealihaga, piim, leivatoode, mandariin 150/150/30/40

kolmapäev, 5.jaanuar Kogus, g

Lõuna   40/50/130/40/150/30

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

neljapäev, 6.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/10/130/20/30

Õhtusöök Kartuli - kõrvitsapuder, piim, leivatoode, apelsin 150/150/30/40

reede, 7.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/40/150/30

Õhtusöök Kohupiima-porgandikook, piim, pirn 90/150/40

Menüüs pakutavad mahlajoogid on valmistatud ilma lisatud suhkruta kontsentreeritud mahlast. 

Kikerhernekaste, keedetud kartul, peedisalat, kirsi-
jogurtikokteil, leivatoode

Koorene kalasupp, kama- kohupiimakreem marjadega, 
leivatoode

Veisehakkliha-köögivilja pikkpoiss, valge kaste 
maitserohelisega, keedetud kartulid, porgandi ja kaalikasalat, 
piim, leivatoode

Borš sealihaga, hapukoor, R 20 %, piimapuding, marjapüree, 
leivatoode

Makaronid kalkuni ja köögiviljadega, hiinakapsasalat tilliga, 
marjakissell, leivatoode

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



Nädalamenüü 10.01-14.01.2022
Nimi Kunstipõnnid
esmaspäev, 10.jaanuar Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30

Õhtusöök 150/10/30/40

teisipäev, 11.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/10/130/20/30

Õhtusöök 150/30/150/30/40

kolmapäev, 12.jaanuar Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30

Õhtusöök Sealiha - aedviljasupp, leivatoode, pirn 150/30/40

neljapäev, 13.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/65/65/30
Õhtusöök Makaronid kalkunilihaga, tomatikaste, piim, leivatoode, õun 150/20/150/20/40

reede, 14.jaanuar Kogus, g
Lõuna   Ühepajatoit veisehakklihaga, kurgiviil, puuviljasupp, leivatoode 200/20/150/30
Õhtusöök Ahjupirukas köögivilja-juustukattega, piim, pirn 90/150/40

Menüüs pakutavad mahlajoogid on valmistatud ilma lisatud suhkruta kontsentreeritud mahlast. 

Kodune sealihakaste, keedetud tatar, kapsasalat tilliga,  
maasikasmuuti, leivatoode

Tomatine köögiviljasupp, hapukoor, R 20 %, leivatoode, 
mandariin

Köögiviljapüreesupp, röstitud sepikukuubikud, 
mustsõstratarretis, vahukoor, leivatoode

Tatra - köögiviljasegadik, külm jogurtikaste, piim, leivatoode, 
banaan

Lõhe-koorekaste, keedetud pärl kuskuss, peedisalat 
mustsõstraga, marja-keefirikokteil, leivatoode

Kana - kartulisupp riisiga, kohupiimakreem, kirsikissell, 
leivatoode

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



Nädalamenüü 17.01-21.01.2022
Nimi Kunstipõnnid
esmaspäev, 17.jaanuar Kogus, g

Lõuna   100/130/40/5/150/30

Õhtusöök Punasekapsasupp (lihata), hapukoor, R 20 %, leivatoode, õun 150/10/30/40

teisipäev, 18.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/100/50/30

Õhtusöök 150/20/150/30/40

kolmapäev, 19.jaanuar Kogus, g

Lõuna   100/130/150/40/30

Õhtusöök Kalkunisupp, leivatoode, apelsin 150/30/40

neljapäev, 20.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/10/130/30

Õhtusöök 150/20/150/20/40

reede, 21.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/40/150/30

Õhtusöök Banaanileib, piim, õun 90/150/40

Menüüs pakutavad mahlajoogid on valmistatud ilma lisatud suhkruta kontsentreeritud mahlast. 

Kalkunikaste ürtidega, keedetud kartul, peedisalat, 
seemnesegu, kama muhedik, leivatoode

Kartuli - frikadellisupp (kohapeal valmistatud frikadellid), 
marja- rukkivaht, piim, R 2,5%, leivatoode

Kana-riisiroog ürtidega, värske tilliga hapukoorekaste, piim, 
leivatoode, pirn

Hautatud sealihatükid praeleemekastmes, keedetud tatar, 
ahjuõunasmuuti, porgandi - lillkapsasalat, leivatoode

Kalaseljanka, hapukoor, R 20 %, kuldne kõrvitsakreem, 
leivatoode

Ahjukartulid ürtidega, külm jogurtikaste, piim, leivatoode, 
mandariin

Pasta ubade ja suvikõrvitsaga, tomati hapukooresalat, 
maasikakompott, leivatoode

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



Nädalamenüü 24.01-28.01.2022
Nimi Kunstipõnnid
esmaspäev, 24.jaanuar Kogus, g

Lõuna   100/130/40/150/30

Õhtusöök Köögiviljasupp sealihaga, leivatoode, mandariin 150/30/40

teisipäev, 25.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/110/20/30

Õhtusöök Kartulivormiroog, piim, leivatoode, pirn 150/150/20/40

kolmapäev, 26.jaanuar Kogus, g

Lõuna   40/50/130/40/150/30

Õhtusöök 150/10/30/40

neljapäev, 27.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/100/15/20
Õhtusöök Tatar hakklihaga, külm jogurtikaste, piim, leivatoode, õun 150/20/150/20/40

reede, 28.jaanuar Kogus, g

Lõuna   200/40/150/30

Õhtusöök Šokolaadikook, piim, pirn 90/150/40

Menüüs pakutavad mahlajoogid on valmistatud ilma lisatud suhkruta kontsentreeritud mahlast. 

Maksastrooganov, keedetud makaronid, porgandisalat 
hernestega, maasika-keefirikokteil, leivatoode

Köögiviljasupp valgete ubadega, kirsi - jogurtidessert, 
aedmaasikamoos, leivatoode

Latika hakklihavorm (kanalihaga), koorekaste peterselliga, 
keedetud kartulid, hapukapsasalat, mustsõstrakissell, 
leivatoode

Lillkapsapüreesupp porgandiga, röstitud sepikukuubikud, 
leivatoode, banaan

Kalkuni - aedviljasupp, kaerahelbe - ploomikrõbedik, 
vahukoor, leivatoode

Sealihapilaff, valge redise salat maitserohelisega, 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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