
LASTEAIA MENÜÜ LASTEAIA MAJAS 

 

MENÜÜ 18. – 22. mai 2020. a  

ESMASPÄEV   

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

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

O Keefirikook, piim (PRIA), õun (PRIA) 

 

TEISIPÄEV 

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

L Punapeedisupp, keedumuna, hapukoor, hele seemneleib, kodujuustumaius, vaarikad 

O Tursaburger, hapukoorekaste, värske kurk, leib, tee sidruniga, puuvili (PRIA) 

 

KOLMAPÄEV   

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

L Kartul, kurzemekaste, hiinakapsa-kurgisalat päevalilleseemnetega, leib, maitsevesi 

O Kamapallid, jogurt, võisepik, puuvili 

 

NELJAPÄEV  

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

L Kala-riisisupp, hapukoor, peenleib, puuviljasupp, vahukoor 

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

 

REEDE  

H Piima-hirsihelbesupp, mitmeviljaaröst singiga, juurvili 

L Kartul, kana-kikerhernekaste, tomatisalat, hele seemneleib, keefiri-banaanijook (PRIA) 

O Kohupiim, moos, sai, piim (PRIA), puuvili 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

  



MENÜÜ 25.– 29. mai 2020. a  

ESMASPÄEV   

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

L Värskekapsasupp kanalihaga, hapukoor, hele seemneleib, jogurti-toormoosi magustoit 

O Omlett, värske kurk, vormileib, tee, õun (PRIA) 

 

TEISIPÄEV   

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

L Kartul, kala-köögiviljakaste, tervisesalat, hele seemneleib, maitsevesi 

O Keefirikook, piim (PRIA), puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

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

L Frikadellisupp, peenleib, küpsisetort, mahlajook 

O Ahjubataat, tomatikaste, värske kurgi salat hapukoorega, leib, tee, puuvili 

 

NELJAPÄEV  

H Piima-makaronisupp, sepik kurgiga, porgand (PRIA) 

L Pilaff hakklihaga, tomati-konservkurgisalat, must leib, maitsevesi 

O Soe juustu-viinerileib, kakao (PRIA), pirn (PRIA) 

 

REEDE   

H Riisihelbepuder, või/moos, 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. 

 

 

  



LASTEAIA MENÜÜ KOOLIMAJAS 

 

MENÜÜ 18. – 22. mai 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Mannakört, merevaigusai, kurk 

L Makaronid, hakklihakaste, salat, piim (PRIA), banaan 

O Kama-keefirijook, kohupiimapall, melon 

 

TEISIPÄEV 

H Kaerahelbepuder, või/moos, teejook, porgand 

L Hapukapsasupp, leib, hapukoor, kakaokissell, moos 

O Kalapulgad, tomatisalat, mitmeviljaröst, piim (PRIA) 

 

KOLMAPÄEV   

H Hommikuhelbed, piim (PRIA), õun (PRIA) 

L Tatar, lihapall kastmega, toorsalat, leib, piim (PRIA), melon 

O Piima-riisisupp, vorsti võileib, viinamari 

 

NELJAPÄEV  

H Hirsihelbepuder, või/moos, mahlajook, kapsaviil 

L Rassolnik supp, leib, hapukoor, mannavaht, piim (PRIA) 

O Ühepajatoit, teejook, mitmeviljaröst, õun 

 

REEDE  

H Tangu-piimasupp, võileib kurgiga, porgand 

L Kartul, böfstrooganov, leib, salat, piim (PRIA), melon 

O Küpsisekook, kohvijook, viinamari 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

  



MENÜÜ 25.– 29. mai 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Juurvilja-piimasupp, munavõisai, paprika 

L Pilaff, toorsalat, leib, mahlajook, õun 

O Pannkook, moos, piim (PRIA), melon 

 

TEISIPÄEV   

H Seemnete ja kliidega puder, või, piim (PRIA), porgand 

L Frikadellisupp, leib, kohupiimakreem kisselliga 

O Ahjukartul, kurgi-koorekaste, mahlajook, viinamari 

 

KOLMAPÄEV   

H Kohvijook, toorjuustu-tomati võileib, kirsstomat (PRIA) 

L Kartul, kananagitsad, kaste, leib, salat, piim (PRIA), arbuus 

O Makaronisalat, kakaojook, leib, pirn 

 

NELJAPÄEV  

H Õuna-kaerahelbepuder, või/moos, teejook, kurk 

L Hakklihasupp, leib, saiavorm, piim (PRIA) 

O Kodujuust, lihapall, tomat, mahlajook 

 

REEDE   

H Tatrahelbe-piimasupp, juustu võileib, porgand 

L Mulgipuder, leib, koorekaste, salat, piim (PRIA) 

O Topsijogurt, pitsasai, banaan 

 

 

Kokal on õigus vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

 


