
 

Перспективне меню, осінній період І  тиждень  

                       Сестра медична з дієтичного харчування ___________________ Н.Бойко 
 

понеділок вівторок середа четвер п`ятниця 

сніданок 
   Підлива м’ясна 

Пшенична каша 

Хліб житній 

   Яйце порційне 

Масло 

Батон 

Какао на згущеному 

молоці 

Вермишель молочна  

Сир твердий 

Масло 

Батон 

Курземе на згущеному 

молоці 

 

Підлива з курки 

Картопляне пюре 

Хліб житній 

Масло 

Батон 

Какао на згущеному 

молоці 

Риба тушена з овочами 

Перлова каша 

Хліб житній 

Масло 

Батон 

Курземе на згущеному 

молоці 

Овочеве рагу з м'ясом 

Хліб житній 

Масло 

Батон 

Какао на згущеному 

молоці 

10.00 сік 10.00 сік 

10.00 печиво  

10.00 фрукти 10.00 сік 10.00 фрукти 

обід 
С-т з буряка\С- т з  

помідор 

Суп гороховий з 

грінками 

Запіканка картопляна з 

м'ясом 

Сметанний соус 

Хліб І ґатунку 

Хліб житній 

Кисіль з сухофруктів 

Суп овочевий 

Тєфтєля рибна 

Скл.гарнір (пшоно+буряк) 

Помідор порційний 

Хліб І ґатунку 

Хліб житній 

Компот з свіжих фруктів 

Салат з моркви і яблук 

Борщ буряковий 

Голубці м'ясні 

Хліб І ґатунку 

Хліб житній 

Кисіль з сухофруктів 

С-т з буряка з 

цибулею\С-т з помідор 

Суп -лапша 

Суфле з курки 

Скл.гарнір (картопля+ 

капуста 

Хліб І ґатунку 

Хліб житній 

Компот з свіжих фруктів 

С-т з моркви 

Борщ український 

Плов з м'ясом 

Хліб І ґатунку 

Хліб житній 

Кисіль з сухофруктів 

15.00 молоко  15.00 молоко  15.00 молоко 

вечеря 
Манна молочна каша    

Сирники з повидлом 

Чай солодкий 

 

Салат вітамінний  

Картопля в сметані 

Яйце порційне  

Хліб І ґатунку 

Чай з лимоном 

Фрукти 

Ячна молочна каша 

Сирні палички з 

сметаною 

Чай солодкий 

 

Гречана молочна каша 

Оладки з медом 

Чай з лимоном 

Фрукти 

 

Вівсяна молочна каша 

Пудинг творожний з 

ізюмом 

Соус із повидла 

Чай солодкий 

 

 



Перспективне меню, осінній період ІІ тиждень  
 

            

                     Сестра медична з дієтичного харчування ___________________ Н.Бойко 

понеділок вівторок середа четвер п`ятниця 

сніданок 
   Вермішель відварна з 

тертим сиром 

Хліб житній 

Масло 

Батон 

Курземе на згущеному       

молоці 

Пшоняна молочна каша 

Сир твердий 

Масло 

Батон 

Какао на згущеному 

молоці 

 

Печеня по-домашньому 

Хліб житній 

Масло 

Батон 

   Курземе на згущеному          

молоці 

Ліниві голубці 

Хліб житній 

Масло 

Сир твердий 

Батон 

Какао на згущеному 

молоці  

 

Підлива м’ясна 

Картопляне пюре 

Хліб житній 

Масло 

Батон 

Курземе на згущеному 

молоці 

10.00 сік 10.00 сік 

10.00 печиво 

10.00 фрукти 10.00 сік 10.00 фрукти 

обід 
С-т з буряка з цибулею 

Суп з фрикадельками 

Тєфтєлі м'ясні 

Капуста тушкована 

Хліб І гатунку 

Хліб житній 

Компот з сухофруктів 

С-т з капусти і моркви 

Суп перловий 

Риба смажена 

Картопляне пюре 

Хліб І гатунку 

Хліб житній 

Кисіль з свіжих фруктів 

С-т з буряка з цибулею\С-т 

з помідор 

Борщ із св. капусти 

Гуляш з курки 

Гречана каша 

Хліб І гатунку 

Хліб житній 

Кисіль з сухофруктів 

С-т вітамінний 

Суп вермишелевий 

Рибна котлета 

Скл.гарнір(картопля+буряк 

Хліб І гатунку 

Хліб житній 

Компот з сухофруктів 

С-т з моркви \ С-т з 

помідор 

Борщ буряковий 

Шніцель м'ясний 

Горохове пюре 

Хліб І гатунку 

Хліб житній 

Кисіль з свіжих фруктів 

15.00 молоко  15.00 молоко  15.00 молоко 

вечеря 
 Рисова молочна каша 

 Ліниві вареники з 

сметаною 

    Чай  солодкий 

 

Овочеве рагу з м’ясом 

 Яйце порційне 

Хліб І гатунку 

Чай з лимоном 

Фрукти 

   Манна молочна каша 

Сирні зрази з сметаною 

   Чай солодкий 

 

Пшенична молочна каша 

Булочка з 

повидлом\Млинці з 

повидлом 

Чай з медом 

Фрукти 

   Ячна молочна каша 

Сирно-рисова 

запіканка з повидлом 

   Чай з лимоном 

 


