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Седмица 1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Начало на 
седмицата: 
 
19/04/21 
10/05/21 
07/06/21 
28/06/21 
19/07/21 
13/09/21 
04/10/21 

Свински колбаси, 
картофено пюре и 
сос 

 

Пилешко къри със 
смес от кафяв и 
бял ориз 

 

Рибни кюфтенца  Говеждо месо и 
йоркширски пудинг 

 

Печени рибни 
пръчици и пържени 
картофи 

 
V Гночи в сос от 
домати, босилек и 
спанак 

 

V Oмлет с картофи 
на кубчета 

 

V Пица Маргарита Vg Печени 
зеленчуци в бутер 
тесто 

 

V Печена 
вегетарианска 

лазаня 

Зеленчуци според 
сезона 

 

Зеленчуци според 
сезона 

 

Зеленчуци според 
сезона 

и къдраво 
нарязани картофки 

с кожички 

Зеленчуци според 
сезона, печени 

картофи и грейви 
сос 

 

Печен боб или 
градински грах 

 

Слaдолед 
 

Прясно изпечени 
бисквити 

 

Гранола с кисело 
мляко и плодове 

 

Кекс със ябълки Избор от студени 
десерти 

 
Седмица 2 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Начало на 
седмицата: 
 
26/04/21 
17/05/21 
14/06/21 
05/07/21 
30/08/21 
20/09/21 
11/10/21 

Свински 
кренвиршки в 
бутер тесто с 
картофи на 
кубчета 

 

Спагети Болонезе 
с говеждо месо 

 

Риба сьомга 
 

Печено пиле и 
йоркширски пудинг 

 

Панирана риба 

V Макарони с 
доматен сос 

Vg Зеленчуков 
бургер с домашно 
приготвени 
картофки с 
кожичка 

V Пица Маргарита V Вегетариански 
наденички и 
йоркширски пудинг 

 

V Сирене чедър 
Сомърсет и 
доматена Кесадила 
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Зеленчуци според 
сезона 

 

Зеленчуци според 
сезона 

 

Зеленчуци според 
сезона 

и къдраво 
нарязани картофки 

с кожички 

Зеленчуци според 
сезона, печени 

картофи и грейви 
сос 

 

Печен боб или 
градински грах с 
пържени картофи 

 

Слaдолед 
 

Прясно изпечени 
бисквити 

 

Замразено кисело 
мляко с плодове 

Мъфин с банан 
 

Избор от студени 
десерти 

 
Седмица 3 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Начало на 
седмицата: 
 
03/05/21 
24/05/21 
21/06/21 
12/07/21 
06/09/21 
27/09/21 
18/10/21 

Пиле, мариновано 
в барбекю сос, 
поднесено със 
смес от кафяв и 
бял ориз 

Бъргер от говеждо 
месо в домашно 

хлебче 

Печени макарони с 
риба тон и 
царевица 

Наденички в бутер 
тесто 

Печени рибни 
пръчици  

 
 
 

V Макарони със 
сос от сирене 

чедър Сомърсет 

V Летен 
зеленчуков киш 

 

V Пица Маргарита 
с печени картофки  

V Филе Куорн Vg Къри със сладък 
картоф и леща със 
смес от кафяв и бял 
ориз 

 
Зеленчуци според 

сезона 
 

Зеленчуци според 
сезона 

и къдраво 
нарязани картофки 

с кожички 

Зеленчуци според 
сезона 

 

Зеленчуци според 
сезона, печени 

картофи и грейви 
сос 

 

Печен боб или 
градински грах с 
пържени картофи 

 

Слaдолед 
 

Прясно изпечени 
бисквити 

Ябълков сладкиш Шоколадово брауни 
 

Избор от студени 
десерти 

 

V = Вегетарианско 

Vg = Веган 
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