
LASTEAIA MENÜÜ LASTEAIA MAJAS 

 

MENÜÜ 1. – 5. juuni 2020. a  

ESMASPÄEV   

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

L Makaronid kana-juustukastmega, kurgisalat, hele seemneleib, maitsevesi 

O Kalapulgad, tomat, hapukoorekaste, leib, tee, õun (PRIA) 

 

TEISIPÄEV 

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

L Rassolnik veiseliha ja riisiga, hapukoor, seemneleib, piimapuding, vaarikad 

O Kodujuust, värske kurk, sepik, tee, puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

H Piima-riisisupp, sepik munavõiga, juurvili 

L Kartuli-hakklihahautis, tomatisalat, täisteraruks, mahl 

O Jogurt, võileib kanasingiga, puuvili 

 

NELJAPÄEV  

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

L Kuldne kalasupp, hapukoor, must leib, krahvinna maasikahõrgutis, vahukoor 

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

 

REEDE  

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

L Mulgipuder lihaga, või-hapukoorekaste, konservkurk, vormileib, keefiri-banaanijook 

O Kaneelisaiake, piim (PRIA), puuvili 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

  



MENÜÜ 8. – 12.juuni 2020. a  

ESMASPÄEV   

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

L Kana-nuudlisupp juustuga, täisteraleib, kamavaht, mustikad 

O Köögiviljad, röstleib, hapukoorekaste, tee, õun (PRIA) 

 

TEISIPÄEV 

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

L Kartul, kalakotlet (haug), kaste, punapeedisalat, hele seemneleib, maitsevesi 

O Kama (PRIA), sepik kurgiga, puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

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

L Seljanka, 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, jogurt, võisepik, puuvili 

 

REEDE  

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

L Köögiviljasupp, hapukoor, täisteraleib, rosinakissell, vahukoor 

O Keeks, soe mahlajook, puuvili 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

 

  



LASTEAIA MENÜÜ KOOLIMAJAS 

 

MENÜÜ 1. – 5. juuni 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Hirsi-piimasupp, võileib juustuga, kaalikas (PRIA) 

L Tatrapuder, lihapall, leib, salat, kaste, piim (PRIA), apelsin 

O Juurvilja püreesupp, sepik, viinamari 

 

TEISIPÄEV 

H Kaerahelbe-porgandipuder, või, keefir, kurk 

L Kana-nuudlisupp, leib, leivasupp, piim (PRIA) 

O Hakkliha-riisihautis, seemneleib, õun, marjavesi 

 

KOLMAPÄEV   

H Kohvijook, pasteedi võileib, porgand (PRIA) 

L Kapsarullid, hapukoor, leib, piim (PRIA), salat, viinamari 

O Kartuli-munasalat, jogurt, banaan. 

 

NELJAPÄEV  

H Riisihelbepuder, moos/või, piim (PRIA), paprika 

L Hernesupp, leib, piimakissell küpsisepuruga 

O Makaronid juustuga, sepik, melon, maitsevesi. 

 

REEDE  

H Mannakört, heeringa võileib, kurk 

L Kartulivorm, külmkaste, leib, salat, piim (PRIA), viinamari 

O Kohupiimakreem marjadega, õun. 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

  



MENÜÜ 8. – 12.juuni 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Soe juustusai, teejook, kurk (PRIA) 

L Hakklihakaste pastaga, leib, salat, piim (PRIA), arbuus 

O Teraviljahelbed, jogurt, pirn. 

 

TEISIPÄEV 

H Seitsmeviljapuder, moos/või, piim (PRIA), porgand 

L Peedisupp, leib, keedumuna,  hapukoor, puuviljasupp vahukoorega 

O Pelmeenid, koorekaste, seemneruks, melon, maitsevesi. 

 

KOLMAPÄEV   

H Tangu-piimasupp, tomati võileib, kirsstomat 

L Kartul, ahjukala, kaste, leib, salat, piim (PRIA), õun 

O Omlett, mitmeviljaröst, keefir, viinamari.   

 

NELJAPÄEV  

H Odrahelbepuder, või/moos, piim (PRIA), porgand 

L Värskekapsasupp, leib, keefiritarretis toormoosiga 

O Toorsalat, viiner, maitsevesi, sepik. 

 

REEDE  

H Tatrahelbe-piimasupp, võileib singiga, kurk 

L Kartuli-lihahautis, leib, salat, piim (PRIA), melon 

O Toorpuder, banaan. 

 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

 


