
Меню за деца до 3 години Едно меню включва: Супа(200гр.), Основно(200гр.) и Десерт(1 бр.)

ЗА ПОРЪЧКА 02/8407007    0879815205  02/9746467   0879815206

22.5.2023 - 26.5.2023 Цена на едно меню : 6.60 лв.

Виктори Фууд ЕООД

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

алергените са оградени със звездички (*)
Всички цени са с включено ДДС

Основно (м)Тиквички с ориз - тиквички, ориз, моркови, лук, домати, копър, олио, сол

Десерт (м)Млечен крем с плод - *прясно мляко*, плод, захар, *брашно*, *яйчен меланж*, ванилия

Петък 26.5.2023
Обедно меню

Супа (м)Крем супа от пиле - пилешко месо, моркови, лук, *целина*, *прясно мляко*, *яйчен меланж*, олио, 

сол

Основно (м)Риба с картофи и бял сос - *риба филе*, картофи, олио, *краве масло*, *прясно мляко*, *брашно*, 

лимон, магданоз сол

Десерт (м)Кекс със сирене - *брашно*, олио, *яйчен меланж*, *краве сирене*, *кисело мляко*, захар, бакпулвер

Четвъртък 25.5.2023
Обедно меню

Супа (м)Крем супа от броколи - броколи, *яйчен меланж*, *прясно мляко*, *масло*, картофи, олио, сол

Основно ПОЧИВЕН ДЕН

Десерт

Сряда 24.5.2023
Обедно меню

Супа                                                                                                                               

Основно (м)Спагети с кайма - *спагети*, кайма Стара планина, домати, моркови, лук, магданоз, *кашкавал*, 

босилек, чубрица, олио, сол, захар

Десерт (м)Млечен крем от тиква - *прясно мляко*, тиква, захар, *брашно*, *яйчен меланж*, ванилия

Вторник 23.5.2023
Обедно меню

Супа (м)Крем супа от червена леща - червена леща, лук, моркови, домати, *прясно мляко*, картофи, олио, 

чубрица,  сол

Основно (м)Картофи на фурна със сирене - картофи, *прясно мляко*, * краве масло*, *краве сирене* , олио, сол

Десерт (м)Мляко с грис - *прясно мляко*, *грис*, захар

Супа (м)Пръскана супа - мляно месо Стара планина, морков, лук, *целина*, ориз, домати, *кисело мляко*, 

*яйчен меланж*, магданоз, олио, сол

МЕНЮ ЗА

Понеделник 22.5.2023
Обедно меню



Меню за деца до 3 години (АБКМ**) Едно меню включва: Супа(200гр.), Основно(200гр.) и Десерт(1 бр.)

ЗА ПОРЪЧКА 02/8407007    0879815205  02/9746467   0879815206

22.5.2023 - 26.5.2023 Цена на едно меню : 6.60 лв.

Виктори Фууд ЕООД

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

**- АБКМ - Алергия Към Белтъка на Кравето Мляко

алергените са оградени със звездички (*)
Всички цени са с включено ДДС

МЕНЮ ЗА

Понеделник 22.5.2023

Обедно меню

Супа Пръскана супа от свинско - свинско месо 100%(смляно) , лук, ориз, домати, олио, сол

Основно Картофена яхния - картофи, лук, домати, олио, сол, червен пипер

Десерт Грис - *грис*, захар, вода

Вторник 23.5.2023

Обедно меню

Супа Крем супа от карфиол - карфиол, лук, олио, сол, картофи

Основно Спагети с кайма - *спагети*, свинско месо 100%(смляно), домати, лук, олио, сол, захар 

Десерт Крем от тиква - тиква, царевично нишесте, захар, вода

Сряда 24.5.2023

Обедно меню

Супа

Основно ПОЧИВЕН ДЕН

Десерт

Четвъртък 25.5.2023

Обедно меню

Супа Крем супа от броколи - броколи, картофи, лук, олио, сол, 

Основно Пиле с картофи и бял сос - пилешко месо, олио, картофи, *брашно*, сол

Десерт Кекс с плод - *брашно*, олио, плод, вода, захар, бакпулвер

Петък 26.5.2023

Обедно меню

Десерт Крем с плод - плод, царевично нишесте, захар, вода

Супа Крем супа от пиле - пилешко месо, картофи, лук, олио, сол

Основно Тиквички с ориз - тиквички, ориз, домати, лук, олио, сол



Меню за деца над 3 години Едно меню включва: Супа(250гр.), Основно(250гр.) и Десерт(1 бр.)

ЗА ПОРЪЧКА 02/8407007    0879815205  02/9746467   0879815206

22.5.2023 - 26.5.2023 Цена на едно меню : 7.50 лв.

Виктори Фууд ЕООД

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

алергените са оградени със звездички (*)
Всички цени са с включено ДДС

Основно (г)Пиле с грах - пилешко месо, грах, лук домати, червен пипер, копър, олио, сол, магданоз, *брашно*

Десерт Кекс със сладко - *брашно*, *яйца*, *кисело мляко*, бакпулвер, захар, сладко, ванилия, сода бикарбонат, олио

Петък 26.5.2023
Обедно меню

Супа (г)Супа от картофи и ориз - картофи, ориз, лук, моркови, *целина*, домати, * кисело мляко*, *яйца*, 

сол, олио, магданоз

Основно (г)Пене с доматен сос и сирене - *пене*, домати, доматено пюре, моркови, *целина*, лук, дафинов 

лист, *масло*, босилек, олио, сол, *сирене*

Десерт Кейк със стафиди - *яйца*, *брашно*, *краве масло*, *кисело мляко*, бакплувер, ванилия, захар, 

олио,стафиди, пудра захар

Четвъртък 25.5.2023
Обедно меню

Супа (г)Супа от свинско - свинско месо, *целина*, лук, моркови, *фиде*, домати, *яйца*, *кисело мляко*, 

магданоз, олио, сол

Основно ПОЧИВЕН ДЕН

Десерт

Сряда 24.5.2023
Обедно меню

Супа                                                                                                                               

Основно (г)Запеканка с картофи - картофи, *сирене*, *извара*, *кашкавал*, *прясно мляко*, *яйца*, олио, 

*брашно*, магданоз

Десерт Мляко с ориз - *прясно мляко*, ориз, захар, канела, ванилия

Вторник 23.5.2023
Обедно меню

Супа (г)Супа от три вида риба - *бяла риба*, *филе от сьомга*, *мерлуза*, *фиде*, моркови, лук, *целина*, 

домати, девисил, дафинов лист, магданоз, олио, сол

Основно (г)Свинско с ориз - свинско месо, ориз, моркови, лук, магданоз, олио, сол

Десерт Крем ванилия - *прясно мляко*, *яйца*, *брашно*, захар, ванилия, *масло*

Супа (г)Крем супа от тиквички - тиквички, лук, моркови, картофи, *краве масло*, *прясно мляко*, *яйца*, 

олио, сол

МЕНЮ ЗА

Понеделник 22.5.2023
Обедно меню



Фамилно Едно меню включва: Супа(300гр.), Основно(300гр.) и Десерт(1 бр.)

ЗА ПОРЪЧКА 02/8407007    0879815205  02/9746467   0879815206

22.5.2023 - 26.5.2023 Цена на едно меню : 8.90 лв.

Виктори Фууд ЕООД

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

алергените са оградени със звездички (*)
Всички цени са с включено ДДС

Супа Пилешка супа - пилешко месо, *фиде*, моркови, лук, *целина*, домати, *прясно мляко*, *яйца*, олио, 

сол, магданоз

МЕНЮ ЗА

Понеделник 22.5.2023
Обедно меню

Основно Свинско с грах - грах, свинско месо, домати, лук, морков, червен пипер, копър, черен пипер, *брашно*, 

олио, сол

Десерт Мраморен кекс - *яйца*, захар, *кисело мляко*, бакпулвер, *брашно*, ванилия, какао, пудра захар

Вторник 23.5.2023
Обедно меню

Супа Спаначена супа със сирене - спанак, *сирене*, ориз, лук, моркови, домати, *кисело мляко*, *яйца*, 

магданоз, *целина*, олио, сол

Основно Агнешко дроб-сърма - агнешки комплект, олио, лук, ориз, домати, магданоз, джоджен, *кисело 

мляко*, *яйца*, сол, *масло*, черен пипер

Десерт Добруджанска баница - *точени кори*, *сирене*, *кисело мляко*, *яйца*, *масло*, захар, сода бикарбонат, 

олио

Сряда 24.5.2023
Обедно меню

Супа

Основно ПОЧИВЕН ДЕН

Десерт

Четвъртък 25.5.2023
Обедно меню

Супа Супа топчета - кайма Стара планина, лук, моркови, *яйца*, ориз, *кисело мляко*, *целина*, домати, 

чубрица, сол, олио, магданоз

Основно Боб на фурна - зрял фасул, лук, моркови, чушки, джоджен, домати, чубрица, люта чушка, олио, сол

Десерт Баварски крем  - *прясно мляко*, *яйца*, захар, *брашно*, *масло*, ванилия

Петък 26.5.2023
Обедно меню

Супа Крем супа от гъби - гъби, моркови, лук,*целина*, *прясно мляко*, *яйца*, *масло*, олио, сол, 

мащерка

Основно Пържени кюфтета по тракийски / печени картофи - кайма Стара планина, картофи, *яйца*, магданоз, 

*брашно*, лук, чушки, олио, черен пипер, кимион, чубрица, *масло*, сол

Десерт Кисело мляко с плод -  *кисело мляко*, желатин, плод



БЕЗГЛУТЕНОВО МЕНЮ Едно меню включва: Супа(200гр.), Основно(200гр.) и Десерт(1 бр.)

ЗА ПОРЪЧКА 02/8407007    0879815205  02/9746467   0879815206

22.5.2023 - 26.5.2023 Цена на едно меню : 12.20 лв.

Виктори Фууд ЕООД

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

алергените са оградени със звездички (*)
Всички цени са с включено ДДС

Супа Супа от картофи и ориз - картофи, ориз, лук, моркови, *целина*, домати, *оризова напитка*, *яйца*, 

сол, олио, магданоз

Основно Пиле с грах - пилешко месо, грах, домати, лук, морков, копър, олио, сол

Десерт Печена ябълка - ябълка, захар, вода

Петък 26.5.2023

Основно Спагети Болонезе - без глутенови спагети, свинско месо 100%(смляно), домати, моркови, лук, 

магданоз, босилек, чубрица, олио, сол, захар

Десерт Кейк със стафиди - *яйца*, захар, бакпулвер, безглутеново брашно, стафиди, олио, пудра захар

Четвъртък 25.5.2023
Супа Супа от свинско месо - свинско месо, *целина*, лук, моркови, без глутеново фиде, домати, *яйца*, 

оризова напитка, магданоз, олио, сол

Десерт

Супа

Основно ПОЧИВЕН ДЕН

Сряда 24.5.2023

Супа Супа от три вида риба - *бяла риба*,*сьомга*,*скумрия*,без глутеново фиде, лук, моркови,*целина*

Основно Запеканка с картофи и свинско филе - картофи, свинско филе, *оризова напитка*, яйце, олио, сол

Десерт Мляко с ориз  - оризова напитка, ориз, захар, канела, ванилия

Вторник 23.5.2023

Основно Свинско с ориз - свинско месо, ориз, моркови,  лук, магданоз, олио, сол

Десерт Крем ванилия -  оризова напитка, *яйца*, безглутеново брашно, захар, олио, ванилия

МЕНЮ ЗА

Понеделник 22.5.2023
Супа Крем супа от тиквички - тиквички, лук, моркови, картофи, олио, сол


