
LASTEAIA MENÜÜ LASTEAIA MAJAS 

 

MENÜÜ 3. – 7. veebruar 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Piima-rukkihelbesupp, võileib juustuga, juurvili 

L Tatar, guljašš, hiinakapsa-kurgisalt seemnetega, hele seemneleib, maitsevesi 

O Köögiviljad, röstleib, jogurtikaste, piim (PRIA), puuvili (PRIA õun) 

 

TEISIPÄEV 

H Nisuhelbepuder, või, moos, sepik vorstiga, piim (PRIA), juurvili (PRIA nuikapsas) 

L Frikadellisupp, hele seemneleib, riisivaht, mustikad  

O Omlett, seemneleib, tee sidruniga, puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

H Piima-maisimannasupp, võileib tomatiga, juurvili 

L Kartul, paneeritud kala, kaste, punapeedi-õunasalat, peenleib, mustsõstrajook 

O Keefirikook, piim (PRIA), puuvili 

 

NELJAPÄEV  

H Viiehelbepuder, moos, või, sepik kurgiga, piim (PRIA), juurvili (PRIA porgand) 

L Värskekapsasupp kanalihaga, hapukoor, täistera rukkileib, piimapuding, vaarikamoos 

O Viinerid, kurk, tomat, seemneleib, õunajook, puuvili (PRIA pirn) 

 

REEDE  

H Piima-makaronisupp, võileib vorstiga, juurvili 

L Kartul, kurzemeekaste, tomatisalat, täisteraleib, mahlajook 

O Maisihelbed, jogurt, näkileib, puuvili 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

  



MENÜÜ 10.– 14. veebruar 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Neljaviljapuder, moos, või, võileib juustuga, juurvili (PRIA kurk) 

L Veiseliha-makaronisupp, täisteraleib, kamavaht, vaarikad 

O Kalapulgad, tomat, hapukoorekaste, täisteraleib, puuviljatee, puuvili (PRIA õun) 

TEISIPÄEV   

H Piima-riisisupp, sepik kurgiga, juurvili 

L Kartul, kana-kikerhernekaste, porgandi-küüslaugusalat, täisteraleib, vaarikajook 

O Krõbe müsli, võileib singiga, piim (PRIA), puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

H Kaerahelbepuder, moos, või, kodusepik tomatiga, piim (PRIA), juurvili 

L Kala-riisisupp, keedumuna, hapukoor, täistera rukkileib, krahvinna maasikahõrgutis, 

vahukoor 

O Kartulisalat, peenleib, tee, puuvili 

 

NELJAPÄEV  

H Piima-nuudlisupp, võileib singiga, juurvili 

L Juurviljaraguu lihaga, tomatisalat, must leib, mahl 

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

 

REEDE   

H Rukkihelbepuder, moos, või, võileib, viljakohvijook, juurvili  (PRIA paprika) 

L Rassolnik, hapukoor, täistera rukkileib, karamellkissell, kirsimoos 

O Halvaasaiake, 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 3. –  7. veebruar 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Kohvijook, võileib juustuga, porgand 

L Juurviljarisotto, tomatisalat, rukkileib, keefir, õun 

O Lihapirukad, piim (PRIA), õun 

 

TEISIPÄEV   

H Nisuhelbepuder, või, piim (PRIA), paprika 

L Hapukapsasupp, rukkileib, hapukoor, kakao-mannavaht, piim 

O Pelmeenid, hapukoor, kurk, seemneleib, mahlajook, melon 

 

KOLMAPÄEV   

H Piima-tatrahelbesupp, võileib tomatiga, õun 

L Kartulipuder, singikaste, toorsalat, rukkileib, mahlajook, melon 

O Saiavorm, piim (PRIA), banaan 

 

NELJAPÄEV  

H Seitsmeviljapuder, või, moos, teejook, kurk (PRIA) 

L Hakkliha-makaronisupp, rukkileib, õunakook, piim (PRIA) 

O Kana-juurviljahautis, seemneleib, keefir, pirn 

 

REEDE   

H Hommikuhelbed, piim (PRIA), kirsstomat 

L Kartuli-lihahautis, toorsalat, rukkileib, mahlajook, õun 

O Võileib vorstiga, jogurt, banaan 

 

Kokal on õigus vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

 

 

  



MENÜÜ 10. – 14. veebruar 2020. a 

ESMASPÄEV   

H Piima-hirsisupp, võileib kalaga, porgand 

L Tatar, kotlet, kaste, toorsalat, piim (PRIA), melon 

O Kohupiim, kissell, mitmeviljaröst, õun 

 

TEISIPÄEV   

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

L Seljankasupp, rukkileib, hapukoor, mahlatarretis, vaniljekaste 

O Makaronid juustuga, seemneleib, mahlajook, melon 

 

KOLMAPÄEV   

H Mannakört, võileib munaga, kirsstomat 

L Kartul, mulgikapsas, rukkileib, mahlajook, banaan 

O Pannkook, moos, piim (PRIA), pirn 

 

NELJAPÄEV  

H Mitmeviljapuder porgandiga, või, moos, keefir, paprika 

L Kana-klimbisupp, rukkileib, leivavaht, piim (PRIA) 

O Ahjukala, toorsalat, mahlajook, õun (PRIA) 

 

REEDE   

H Riisi-piimasupp, võileib kurgiga, nuikapsas 

L Kartulipuder, viiner, kaste, toorsalat, rukkileib, piim (PRIA), apelsin 

O Kakaojook, võileib vorstiga, kohuke, melon 

 

Kokal on õigus vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

 


