
LASTEAIA MENÜÜ LASTEAIA MAJAS 

 

MENÜÜ 17. – 21. veebruar 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Piima-kaerahelbesupp, mitmeviljaröst vorstiga, juurvili 

L Riis, hakkliha ubadega, hiinakapsa-puuviljasalat, täisteraleib, mahlajook 

O Võileib kanapasteedi ja kurgiga, kakao (PRIA), puuvili (PRIA õun) 

 

TEISIPÄEV 

H Viiehelbepuder, moos, või, võisepik, piim (PRIA), kurk (PRIA) 

L Kana-nuudlisupp juustuga, hele seemneleib, kodujuustumaius, vaarikad  

O Piima-riisisupp, võileib singiga, puuvili 

 

KOLMAPÄEV   

H Piima-rukkihelbesupp, sepik juustuga, juurvili 

L Kartul, kalakaste köögiviljadega, tomati-kurgisalat, täisteraleib, maitsevesi 

O Saia-õunavorm, piim (PRIA), pirn (PRIA) 

 

NELJAPÄEV  

H Hommikuhelbed, piim (PRIA), võileib kilu ja munaga, paprika (PRIA) 

L Seljanka, hapukoor, Pärnu vormileib, kakaokissell, kirsikissell 

O Pelmeenid, hapukoor, värske kurk, hele seemneleib, tee, puuvili 

 

REEDE  

H Piima-mannasupp, võileib juustuga, juurvili 

L Kartul, guljašš, tomati-konservkurgisalat, täisteraleib, maitsevesi, sipsiku jäätis 

O Jogurt, sepik singiga, puuvili 

 

Kokal on õigus  vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

  



MENÜÜ 25.– 28. veebruar 2020. a  

TEISIPÄEV   

H Neljaviljapuder, moos, või, mitmeviljaröst singiga, piim (PRIA), juurvili 

L Läätsesupp, hapukoor, hele seemneleib, vastlakukkel, soe mahlajook 

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

 

KOLMAPÄEV   

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

L Kartul, hakklihakaste, hiinakapsa-kurgi-maisisalat, leib, maitsevesi 

O Kamapallid, jogurt, võisepik, puuvili 

 

NELJAPÄEV  

H Odrahelbepuder, moos, või, sepik kurgiga, piim (PRIA), juurvili 

L Hakklihasupp, hapukoor, peenleib, puuviljasupp, vahukoor 

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

 

REEDE   

H Piima-nisuhelbesupp, rukkileib kanasingiga, juurvili 

L Pilaff, kurgisalat hapukoorega, hele seemneleib, keefiri-banaanijook (PRIA) 

O Pannkoogid, 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 17. –  21. veebruar 2020. a  

ESMASPÄEV   

H Ahjuomlett, seemnesai võiga, teejook, valge redis 

L Makaronid Itaalia moodi, toorsalat, rukkileib, piim (PRIA), melon 

O Riisipuder, moos, keefir, õun 

 

TEISIPÄEV   

H Kaerahelbepuder kliidega, moos, või, piim (PRIA), paprika (PRIA) 

L Värskekapsasupp, rukkileib, hapukoor, kama-kohupiimavaht mustikatega  

O Ahjukartul, külm kaste, toorsalat, mahlajook, viinamari 

 

KOLMAPÄEV   

H Piima-tangusupp, võileib toorjuustu ja tomatiga, pirn 

L Kartul, maksakaste, toorsalat, rukkileib, piim (PRIA), õun 

O Juurviljapüreesupp, seemneleib, melon 

 

NELJAPÄEV  

H Odrahelbepuder, või, piim (PRIA), porgand 

L Hernesupp, rukkileib, jäätis 

O Pelmeenid hapukoorega, seemneleib, mahlajook, apelsin 

 

REEDE   

H Mannakört, võileib merevaiguga, nuikapsas (PRIA) 

L Tatar, kotlet, koorekaste, toorsalat, piim (PRIA), õun 

O Pizzasai, teejook, melon 

 

Kokal on õigus vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

 

 

  



MENÜÜ 24. – 28. veebruar 2020. a 

 

TEISIPÄEV   

H Piima-hirsisupp, võileib kalaga, porgand 

L Keeduriis, lihapall kastmega, mahlajook, rukkileib, õun 

O Pannkook, moos, piim, melon 

 

KOLMAPÄEV   

H Mitmeviljapuder õuna ja kookosega, või, taimetee, kurk 

L Kartuli-hakklihasupp, rukkileib, mannavaht, piim 

O Pastavorm juustuga, jogurtijook, pirn 

 

NELJAPÄEV  

H Piima-nisuhelbesupp, võileib tomatiga, nuikapsas 

L Kartulipuder, guljašš, toorsalat, rukkileib, piim, melon 

O Odrajahukarask, kakaojook, õun 

 

REEDE   

H Seitsmeviljapuder, või, moos, teejook, kirsstomat 

L Ühepajatoit, rukkileib, kurgisalat, piim, õun 

O Kama-keefirijook, võileib juustuga, pirn 

 

Kokal on õigus vastavalt vajadusele teha menüüs muudatusi. 

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

köögivilju. 

 


