
ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ,  

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

С Е Д М И Ч Н О   М Е Н Ю 

15.08.2022 г. – 19.08.2022 г.  

 

      

II ГРУПА III А  ГРУПА III Б ГРУПА II ГРУПА III А  ГРУПА III Б  ГРУПА 

 ДАТА 

15.08.2022 

ПОНЕДЕЛНИК 

          ДАТА 

15.08.2022 

ПОНЕДЕЛНИК 

         ДАТА 

15.08.2022 

ПОНЕДЕЛНИК 

ДАТА 

16.08.2022 

ВТОРНИК 

ДАТА 

16.08.2022 

ВТОРНИК 

ДАТА 

16.08.2022 

ВТОРНИК 

СУПА ОТ 

ПИЛЕ 

 

 
 (пилешко филе, лук,  

моркови, краве масло, 

ориз,  кисело мляко, 

яйце,  оризово брашно, 

магданоз) 

СУПА ОТ 

ПИЛЕ 

 

 
 (пилешко филе, лук,  

моркови, краве масло, 

ориз,  кисело мляко, яйце,  

оризово брашно, магданоз) 

СУПА ОТ 

ПИЛЕ 

 

 
 (пилешко филе, лук,  

моркови, краве масло, 

ориз,  кисело мляко, яйце,  

оризово брашно, магданоз) 

СУПА ОТ 

ПУЕШКО МЕСО И 

КАРТОФИ 

 
 (пуешко филе, картофи, 

моркови, лук, домати, 

краве масло,  кисело 

мляко, яйце,  оризово 

брашно, магданоз) 

 

СУПА ОТ 

ПУЕШКО МЕСО И 

КАРТОФИ 

 
 (пуешко филе, картофи, 

моркови, лук, домати, 

краве масло,  кисело 

мляко, яйце,  оризово 

брашно, магданоз) 

 

СУПА ОТ 

ПУЕШКО МЕСО И 

КАРТОФИ 

 
 (пуешко филе, картофи, 

моркови, лук, домати, краве 

масло,  кисело мляко, яйце,  

оризово брашно, магданоз) 

 

ПЮРЕ С  

БРОКОЛИ И 

СИРЕНЕ 

 
(картофи, броколи,  

сирене,           краве 

масло) 

РИБА СЪС  

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

 
 (филе от хек,  пшенично 

брашно, картофи, олио, лук,  

моркови, магданоз, домати,  

грах,  пипер, целина) 

РИБА СЪС  

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

 
 (филе от хек,  пшенично 

брашно, картофи, олио, лук,  

моркови, магданоз, домати,  

грах,  пипер, целина ) 

 

ЗЕЛЕНЧУКОВО 

ПЮРЕ ПО 

ГРАДИНАРСКИ 

 
(картофи, зелен боб, 

моркови, грах,   пиперки, 

тиквички,  краве масло) 

ПИПЕРКИ С ОРИЗ  

 

 
(пиперки, олио, лук, 

моркови, домати, ориз,  

целина глави, магданоз, 

копър) 

ПИПЕРКИ С ОРИЗ  

 

 
(пиперки, олио, лук, моркови, 

домати, ориз,  целина глави, 

магданоз, копър) 

КИСЕЛ  

С БАНАН 

 

 
(банан,       захар,  

царевично нишесте)          

 

 

КРЕМ ОТ НИШЕСТЕ 

ВАНИЛИЯ 

 
(прясно мляко, царевично 

нишесте, захар) 

КРЕМ ОТ НИШЕСТЕ 

ВАНИЛИЯ 

 
(прясно мляко, царевично 

нишесте, захар) 

КИСЕЛ С 

ДИНЯ 

 

 
(диня, царевично нишесте, 

захар) 

МЛЕЧЕН КИСЕЛ С  

ДИНЯ 

 
 (прясно мляко, диня, 

царевично нишесте, захар) 

 

МЛЕЧЕН КИСЕЛ С  

ДИНЯ 

 
 (прясно мляко, диня, 

царевично нишесте, захар) 

 



 

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктите изписани с удебелен черен шрифт са алергени. 

* Прясното мляко в ястията на III А гр. и III Б гр. е на фирма Лактима Балкан 3%. 

*В супата и основното ядене се влага жълтък от яйце.                                                                                                                                                                                                           

II ГРУПА III А  ГРУПА III Б ГРУПА II ГРУПА III А  ГРУПА III Б  ГРУПА II ГРУПА III А  ГРУПА III Б ГРУПА 

 ДАТА 

17.08.2022 

СРЯДА 

          ДАТА 

17.08.2022 

СРЯДА 

         ДАТА 

17.08.2022 

СРЯДА 

ДАТА 

18.08.2022 

ЧЕТВЪРТЪК 

ДАТА 

18.08.2022 

ЧЕТВЪРТЪК 

ДАТА 

     18.08.2022 

ЧЕТВЪРТЪК 

 ДАТА 

19.08.2022 

ПЕТЪК 

          ДАТА 

19.08.2022 

ПЕТЪК 

         ДАТА 

19.08.2022 

ПЕТЪК 

ГРАДИНАРСКА 

СУПА 

 

 
 (картофи, зелен 

боб,  пипер, домати, 

моркови, лук, 

оризово брашно, 

ориз, краве масло, 

кисело мляко,   
яйце,  сирене, 

копър, магданоз, 

целина) 
 

ГРАДИНАРСКА 

СУПА 

 

 
 (картофи, зелен боб,  

пипер, домати, 

моркови, лук, 

оризово брашно, 

ориз, краве масло, 

кисело мляко,   
яйце,  сирене, 

копър, магданоз, 

целина) 

 

ГРАДИНАРСКА 

СУПА 

 

 
 (картофи, зелен боб,  

пипер, домати, 

моркови, лук, 

оризово брашно, 

ориз, краве масло, 

кисело мляко,   
яйце,  сирене, 

копър, магданоз, 

целина) 

 

СУПА ОТ  

ТЕЛЕШКО 

МЕСО 
 

(тел. шол,  лук, 

моркови,   краве 

масло, оризово 

брашно, магданоз, 

кисело мляко, ориз,  

яйце) 

 

СУПА ОТ  

ТЕЛЕШКО 

МЕСО 
 

(тел. шол,  лук, 

моркови,   краве 

масло, оризово 

брашно, магданоз, 

кисело мляко, 

ориз,  яйце) 

 

СУПА ОТ  

ТЕЛЕШКО 

МЕСО 
 

(тел. шол,  лук, 

моркови,   краве 

масло, оризово 

брашно, магданоз, 

кисело мляко, 

ориз,  яйце) 

 

СУПА ОТ 

ТИКВИЧКИ 

  
(тиквички,   краве 

масло, ориз, лук,     

кисело мляко,  

яйце, копър) 

 

СУПА ОТ 

ТИКВИЧКИ 

  
(тиквички,   краве 

масло, ориз, лук,     

кисело мляко,  

яйце, копър) 

 

СУПА ОТ 

ТИКВИЧКИ 

  
(тиквички,   краве 

масло, ориз, лук,     

кисело мляко,  

яйце, копър) 

 

ПЮРЕ ОТ  

ПУЕШКО 

МЕСО И 

ТИКВИЧКИ 

 
(пуешко филе, 

тиквички, лук, 

картофи,           краве 

масло) 
 

ПУЕШКО МЕСО  

СЪС ЗЕЛЕ 

 

 

 
(пуешко филе, зеле,  

домати, пшенично 

брашно, олио) 

 

ПУЕШКО МЕСО  

СЪС ЗЕЛЕ 

 

 

 
(пуешко филе, зеле,  

домати, пшенично 

брашно, олио) 

 

ПЮРЕ ОТ  

КАРТОФИ И 

ЦЕЛИНА 

 

 
(картофи, целина 

глави, сирене,           

краве масло) 

МУСАКА ОТ 

СПАНАК И   

ОРИЗ 

 

  
(спанак, олио, лук, 

моркови, домати, 

ориз, пшенично 

брашно, прясно 

мляко,  яйце, 

магданоз) 

 

МУСАКА ОТ 

СПАНАК И   

ОРИЗ 

  

 
(спанак, олио, лук, 

моркови, домати, 

ориз, пшенично 

брашно, прясно 

мляко,  яйце, 

магданоз) 

 

ПЮРЕ – 

ВАРЕНА 

МУСАКА 

 
(тиквички, домати, 

лук, телешки шол, 

ориз, краве  

масло) 

 

ТЕЛ. / СВ. 

МЕСО 

ГЮВЕЧ 

 
(тел. шол, св. бут, 

пиперки, зелен 

боб, грах, домати, 

лук, моркови, 

картофи, олио, 

магданоз) 

 

ТЕЛ. / СВ. 

МЕСО 

ГЮВЕЧ 

 
(тел. шол, св. бут, 

пиперки, зелен 

боб, грах, домати, 

лук, моркови, 

картофи, олио, 

магданоз) 

 

ПЛОДОВ МУС  

С ПЪПЕШ 

 

 

 

 

(пъпеш, пшеничен 

грис, захар) 

МЛЕЧЕН МУС  

С ПЪПЕШ 

 

 

 

 
 (прясно мляко,  

пъпеш, пшеничен 

грис, захар) 

 

МЛЕЧЕН МУС  

С ПЪПЕШ 

 

 

 

 
 (прясно мляко,  

пъпеш, пшеничен 

грис, захар) 

 

ОВЕСЕНА 

КАША С  

ЯБЪЛКИ 

 

 

 
(овесени ядки, 

ябълки) 

 

МЛЕЧЕН 

ДЕСЕРТ ОТ 

ОВЕСЕНИ 

ЯДКИ И 

ЯБЪЛКИ 

 
(овесени ядки, 

прясно мляко, 

краве масло, 

захар, ябълки) 

МЛЕЧЕН 

ДЕСЕРТ ОТ 

ОВЕСЕНИ 

ЯДКИ И 

ЯБЪЛКИ 

 
(овесени ядки, 

прясно мляко, 

краве масло, 

захар, ябълки) 

КИСЕЛ С 

ПРАСКОВИ 

 
(праскови, 

царевично 

нишесте, захар) 

МЛЕЧЕН 

КИСЕЛ С 

ПРАСКОВИ 

 
 (прясно мляко, 

праскови, 

царевично 

нишесте, захар) 

 

МЛЕЧЕН 

КИСЕЛ С 

ПРАСКОВИ 

 
 (прясно мляко, 

праскови, 

царевично 

нишесте, захар) 

 


