
Primary School Menu – November 2021 to April 2022 

Седмица 1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Начало на 

седмица:  

Ноември 1 

Ноември 22 

Декември 13 

Януари 17 

Февруари 7 

Март 7 

Март 28 

Vg Веган  

Спагети Болонезе 

V Вегитариански 

наденички, картофено 

пюре и грейви сос 

V Пица Маргарита с 

къдрави хрупкави картофи 

с кожичка и подправки  

Vg Веган пай с кайма и 

картофен пай  

V Съмърсет кашкавал и 

домати кесадрила 

 

Свинско колбасче с 

картофи на кубчета 

Пилешка паста с крема 

сирене 

Пилешко къри със смес от 

кафяв и бял ориз 

Говеждо на лентички и 

Йоркширски пудинг 

Печени рибни пръчици и 

пържени картофи 

Зеленчук на деня Зеленчук на деня Зеленчук на деня Зеленчук на деня, 

roast potatoes and gravy 

Зеленчук на деня 

Плодова салата с ванилов 

сладолед  

Шоколадов пудинг Прясно изпечена бисквита 

от овес и стафиди 

Мляко с ориз гарнирано с 

плодов компот  

Избор от студени десерти  

Седмица 2 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Начало на 

седмица:  

Ноември 8 

Ноември 29 

Януари 3 

Януари 24 

Февруари 14 

Март 14 

Април 4 

Vg Къри от сладък картоф 

и леща с бял  и кафяв 

ориз  

V Макарони на фурна с 

кашкавален сос 

V Пица Маргарита Vg Веган Котидж пай 

(зеленчуци с кайма и 

картофено пюре) с грейви 

сос 

V Омлет от органични яйца 

с кашкавал Съмърсет и 

резени домат 

Свински наденички, 

картофено пюре и грейви 

сос 

Мариновано пиле с лимон 

и подправки и кускус  

Vg Вегетариански панирани 

пръчици 

Месно руло с пуешка 

кайма с картофено пюре и 

грейви сос  

Печена панирана риба 

Зеленчук на деня Зеленчук на деня Зеленчук на деня и 

зигзаобразно нарязани 

картофи с кожичка и 

подправки 

Зеленчук на деня Зеленчук на деня и 

пържени картофи 

Плодова салата с ванилов 

сладолед 

 Плодов сладкиш с 

маслено тесто и яйчен 

крем  

Прясно изпечени меденки Пандишпан с кокос и 

сладко 

Избор от студени десерти 

Седмица 3 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Начало на 

седмица:   

Ноември 15 

V Баница с кашкавал и 

лук и картофи с кожичка и 

подправки  

V Доматена паста  V Пица Маргарита и 

картофи с кожичка и 

подправки  

V Домашно приготвени 

наденички в тесто  

Vg Бурито със зеленчуци и 

боб   
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Декември 6 

Януари 10 

Януари 31 

Февруари 28 

Март 21 

 

Спагети и пуешки 

кюфтенца  

Хрупкави панирани рибни 

пръчици и картофи на 

кубчета 

  

Пържен ориз с пиле и 

зеленчуци и къри сос  

 

Печено пиле и 

Йоркширски пудинг (бухти) 

     Панирани рибни 

   пръчици и пържени    

   картофи 

Зеленчук на деня Зеленчук на деня Зеленчук на деня Зеленчук на деня, печени 

картофи и грейви 

Зеленчук на деня 

Плодова салата с ванилов 

сладолед 

Кекс Прясно изяечени маслени 

бисквити със шоколад и 

портокал  

Шоколадово брауни  Избор от студени десерти 

 

V = Вегетариански 

Vg = Веган 

 

 

 

 

 


