
                                       MENÜÜ 
 
ESMASPÄEV,  16. OKTOOBER 
 
HOMMIK: RUKKIHELBEPUDER VÕIGA, VÕILEIB, PIIM, PIRN (KP). 
LÕUNA: VÄRSKEKAPSASUPP, LEIB, RIISIPUDER KISSELLIGA . 
ÕHTUOODE: KÖÖGIVILJAPAJAROOG LÄÄTSEDEGA, HAPUKOOR, LEIB,  
                        MAHLAJOOK. 
 
TEISIPÄEV,  17. OKTOOBER 
 
HOMMIK: MAISIMANNA-KÕRVITSASUPP, SEPIK MUNAVÕIGA ,  
                   ÕUN (KP). 
LÕUNA:   HAUTATUD LOOMALIHA KÖÖGIVILJADEGA, KARTUL, LEIB 
                  PIIM, PRÄÄNIK. 
ÕHTUOODE:  KOHUPIIMA-ÕUNAVORM, TAIMETEE SIDRUNIGA. 
 
KOLMAPÄEV,  18. OKTOOBER 
 
HOMMIK: 8-VILJAHELBEPUDER MOOSIGA, LEIB  KÜÜSLAUGUVÕIGA, KAKAO, 

TOMAT (KP). 
LÕUNA: KANA-KLIMBISUPP, LEIB. 
                   KOHUPIIMA-BANAANIVAHT KISSELLIGA . 
ÕHTUOODE: PORGANDI-MAKARONIVORM, LEIB, PIIM. 
 
 
NELJAPÄEV,  19. OKTOOBER 
 
HOMMIK: KAERAHELBE-PIIMASUPP, SEPIK SUITSUKANAVÕIGA,  
                  PAPRIKA(KP). 
LÕUNA: KALAKASTE, SÕMER RIIS, KAPSA-KURGISALAT, LEIB. 

JOGURT. 
ÕHTUOODE: KARTULI-VORSTISALAT, LEIB, TAIMETEE MEEGA. 
 
REEDE,   20. OKTOOBER 
 
HOMMIK: TATRAHELBEPUDER VÕIGA, LEIB PORRUGA, PIIMAKOHV,  
                   PIRN  (KP) 
LÕUNA: PORGANDIPÜREESUPP,  RÖSTITUD SEPIKUKUUBIKUD, 

KAMAVAHT MUSTIKATEGA. 
ÕHTUOODE: KEEFIRIKOOK ÕUNTEGA , PIIM. 
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