
Primary School Standard Menu - April – October 2021 
 

Săptămâna 
1 

luni marţi miercuri joi vineri 

Săptămâna 
care incepe: 
 
19/04/21 
10/05/21 
07/06/21 
28/06/21 
19/07/21 
13/09/21 
04/10/21 

Cârnați de porc, 
piure de cartofi și 

sos 

Pui curry cu un 
amestec de orez 

brun și alb 

Chiftele de pește 
făcute acasă 

Felii de carne de vită 
și budinca Yorkshire 

Pește la cuptor (fish 
fingers) cu cartofi 

prajiti 

V Gnocchi într-un 
sos de roșii, busuioc 

și spanac 

V Omletă cu cartofi 
tăiați cubulețe 

V Margherita pizza Vg Placintă de 
legume in foietaj 

 

V Lasagne de legume 

 
Selectie de legume 

de sezon 

Selectie de legume 
de sezon 

Selectie de legume 
de sezon si cartofi 

taiati in sferturi 

Selecție de legume 
de sezon, cartofi la 

cuptor și sos 

Fasole de conserva 
sau mazăre de 

grădină 
Inghetata 

 
Biscuit proaspat 

copt  
Fructe și iaurt 

granola 
Apple sponge/ N/A O alegere de deserturi 

reci 

Săptămâna 
2 

luni Marţi miercuri joi vineri 

Săptămâna 
care incepe: 
 
26/04/21 
17/05/21 
14/06/21 
05/07/21 
30/08/21 
20/09/21 
11/10/21 

Cirnati de porc cu 
cartofi taiati in 
cuburi (Pork 
sausage roll)  

Spaghetti 
Bolognaise 

cu carne de vita 

Bubble Salmon 
N/A 

Pui prăjit cu budincă 
Yorkshire (Yorkshire 

pudding) 

Pește copt la cuptor 

V Pasta cu roșii Vg Burger de 
legume cu cartofi la 

cuptor 

V Margherita pizza V Cârnați vegetarieni 
și budincă Yorkshire 

V Quesadilla cu 
brânză Somerset 
cheddar și roșie 

Selectie de legume 
de sezon 

Selectie de legume 
de sezon 

Selecție de legume 
de sezon și cartofi 

copți tăiați in sferturi 

Selecție de legume 
de sezon, cartofi 

prăjiți și sos 

Fasole la conserva 
sau mazăre de 

grădină și cartofi 
prajiti  

Inghetata Biscuit proaspat 
copt 

Iaurt congelat cu 
fructe 

Banana muffin 
 

O alegere de deserturi 
reci 



Primary School Standard Menu - April – October 2021 
 

Săptămâna 
3 

luni Marţi miercuri joi Vineri 

Săptămâna 
care incepe: 
 
03/05/21 
24/05/21 
21/06/21 
12/07/21 
06/09/21 
27/09/21 
18/10/21 

Pui marinat într-un 
sos BBQ servit cu 

un amestec de orez 
brun și alb 

Burger de vită într-o 
chiftea de păine de 

casă 

Pasta cu ton și 
porumb dulce la 

cuptor 

Toad in the hole/N/A Degete de pește in 
pesmet la cuptor 

 

V Macaroane cu 
brânză cheddar 

Somerset 

V Quiche de legume 
de vară 

V Margherita pizza 
cu cartofi 

V File Quorn Vg Curry de cartof 
dulce și linte cu un 

amestec de orez brun 
și alb 

Selectie de legume 
de sezon 

Selecție de legume 
de sezon și cartofi 

copți tăiați in sferturi 

Selectie de legume 
de sezon 

Selecție de legume 
de sezon, cartofi la 

cuptor și sos 

Fasole la conserva 
sau mazăre de 

grădină și cartofi 
prajiti 

Inghetata Biscuit proaspat 
copt 

Apple iced bun/ 
Gogoasa cu mere 

Chocolate brownie/ 
Negrese de ciocolata 

 

O alegere de deserturi 
reci 

 

V = Vegetarian 

Vg = Vegan 

 

 

 

 


