
LASTEAIA MENÜÜ LASTEAIA MAJAS 

 

MENÜÜ 3. – 7.august 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Viiehelbepuder moos/või, sai vorstiga, piim (PRIA), juurvili 

L Kana-nuudlisupp, täisteraleib, kamavaht, vaarikad 

O Kalapulgad, värske kurgisalat, leib, tee, õun (PRIA) 

 

TEISIPÄEV 

H Piima-riisisupp, sepik juustuga, kurk (PRIA)  

L Kartul, paneeritud kala, kaste, värske kapsasalat, hele seemneleib, maitsevesi 

O Köögiviljad, röstleib, hapukoorekaste, piim (PRIA), puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

H Nisuhelbepuder, moos/või, sepik singiga, piim (PRIA), juurvili 

L Peedisupp, hapukoor, hele seemneleib, kakaokissell, moos 

O Kartuli-munasalat, leib, puuviljatee, pirn (PRIA) 

 

NELJAPÄEV  

H Piima-mannasupp, võileib sulatatud juustu ja kurgiga, paprika (PRIA) 

L Kartul, hakklihakaste, kapsa-kurgi-redisesalat, Pärnu vormileib, maitsevesi 

O Puuviljamüsli, piim (PRIA), võisepik, puuvili 

 

REEDE  

H Odrahelbepuder, moos/või, võisepik, piim (PRIA), juurvili 

L Köögiviljasupp, hapukoor, täisteraleib, rosinakissell, vahukoor 

O Kohupiim, moos, sai, puuvili 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

Kasutame PRIA programmi alusel EL poolt subsideeritud koolipiima, koolipuuvilju- ja 

köögivilju. 

  



MENÜÜ 10. – 14. august 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Piima-makaronisupp, sai juustuga, värske kurk (PRIA) 

L Tatar, guljašš, hiinakapsa-puuviljasalat päevalilleseemnetega, leib, maitsevesi 

O Hapupiimakook maisimannaga, piim (PRIA), õun (PRIA) 

 

TEISIPÄEV 

H Rukkihelbepuder, moos/või, sepik singiga, piim (PRIA), juurvili 

L Värskekapsasupp, hapukoor, hele seemneleib, õunakissell, toorjuust 

O Ahjubataat, hapukoorekaste, värske kurk, leib, tee sidruniga, puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

H Piima-maisimannasupp, võileib vorstiga, tomat (PRIA) 

L Kartul, kurzeme kaste, tomati-kurgisalat päevalilleseemnetega, leib, maitsevesi 

O Kamapallid, jogurt, võisepik, puuvili 

 

NELJAPÄEV  

H Nisuhelbepuder, moos/või, sepik kurgiga, piim (PRIA) 

L Kala-köögiviljasupp, hapukoor, peenleib, karamellikissell, moos 

O Makaroni-juurviljasalat, täisteraleib, puuviljatee, puuvili (PRIA) 

 

REEDE  

H Piima-hirsihelbesupp, sepik singiga, juurvili 

L Kartul, kana-juustukaste, tervisesalat, hele seemneleib, keefiri-banaanijook (PRIA) 

O Keeks, piim, puuvili 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

Kasutame PRIA programmi alusel EL poolt subsideeritud koolipiima, koolipuuvilju- ja 

köögivilju. 

 

  



MENÜÜ 17. – 21. august 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Kaerahelbepuder kliidega, moos/või, piim (PRIA), sepik vorstiga, juurvili 

L Liha-makaronisupp, hele seemneleib, jogurti-toormoosi magustoit 

O Värske kurgisalat hapukoorega, viiner, leib, mahlajook, õun (PRIA) 

 

TEISIPÄEV 

H Piima-rukkihelbesupp, sepik juustuga, paprika (PRIA) 

L Kartul, kalakotlet, kaste, porgandisalat, leib, maitsevesi 

O Kama, sepik singiga, puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

H Viiehelbepuder, moos/või, sepik pasteediga, piim (PRIA), juurvili 

L Frikadellisupp, leib, riisivaht, vaarikad 

O Omlett, tomatisalat, leib, tee, puuvili 

 

NELJAPÄEV  

- 

 

REEDE  

H Riisihelbepuder, moos/või, viljakohv, sepik vorstiga, juurvili 

L Makaronisupp veiselihaga, täisteraleib, piimapuding, vaarikad 

O Pannkook, moos, piim (PRIA), puuvili 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

Kasutame PRIA programmi alusel EL poolt subsideeritud koolipiima, koolipuuvilju- ja 

köögivilju. 

  



MENÜÜ 24. – 28. august 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Maisihelbed, sai juustuga, piim (PRIA), porgand (PRIA) 

L Makaronid hakklihaga, tomatikaste, kurgisalat, hele seemneleib, maitsevesi 

O Kanakotlet, tomatisalat, leib, tee, õun (PRIA) 

 

TEISIPÄEV 

H Neljaviljapuder, moos/või, sepik vorstiga, piim (PRIA), juurvili 

L Kodune rassolnik, hapukoor, seemneleib, mannavaht, piim 

O Kodujuust, värske kurk, sepik, tee, puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

H Piima-riisisupp, sepik munavõiga, juurvili 

L Kartuli-hakklihahautis, tomatisalat hapukoorega, täisteraruks 

O Jogurt, võileib kanasingiga, puuvili 

 

NELJAPÄEV  

H Rukkihelbepuder, moos/või, sepik kurgiga, piim (PRIA), juurvili 

L Kuldne kalasupp, hapukoor, must leib, mustikakissell, toorjuustukaste 

O Pelmeenid, hapukoor, seemneleib, soe mahlajook, pirn (PRIA) 

 

REEDE  

H Piima-nuudlisupp, sepik singiga, paprika (PRIA) 

L Kartul, kanakaste, tervisesalat, vormileib, maitsevesi 

O Vaniljesaiake, piim (PRIA), puuvili 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

Kasutame PRIA programmi alusel EL poolt subsideeritud koolipiima, koolipuuvilju- ja 

köögivilju. 

 


