
Тиждень 1 Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця

Закуска
Домашній суп із хлібом V Домашній суп із хлібом V Домашній суп із хлібом V Домашній суп із хлібом V Домашній суп із хлібом V

Основна 
страва 1

Макарони з сиром V
з

Часниковим хлібом
Броколі, салат 

Хот-дог зі свинячої 
ковбаси

Салат з солодкої 
кукурудзи та капусти
Картопляні дольки

Корма з курки
Відварений рис, хліб наан

Броколі та салат

Пиріг з м'ясом
Картопля

Морква та ріпа

Хрумке філе тріски
Картопля, горошок та 

салат

Перша 
страва 2

Запечена картопля V
та

Різні наповнювачі та салат

Фахітас із кворну V
та

Салат

Овочева корма V
Відварений рис, хліб наан

та салат

Запечена картопля V
та різні наповнювачі та 

салат

Італійська паста V
та салат

Рол із начинкою
Рол із начинкою з індички 

або сиру
Сендвіч з курячою або 

сирною начинкою
Рол із шинкою

або сиром
Сендвіч з майонезом 
та тунцем або сирною 

начинкою

Рол з індичкою або сиром

Десерт
Морозиво

Асорті зі свіжих фруктів
Йогурт

Асорті зі свіжих фруктів
Коктейль з мандаринів та 

дині
Асорті зі свіжих фруктів

Желе та салат із свіжих 
фруктів

Асорті зі свіжих фруктів

Шоколадно-буряковий 
мафін

Асорті зі свіжих фруктів

Основне меню 
Тиждень 1
Серпень 2022 — червень 2023

15/08/2022
29/08/2022
12/09/2022
26/09/2022
24/10/2022

07/11/2022
21/11/2022
05/12/2022
19/12/2022

02/01/2023
16/01/2023
30/01/2023
13/02/2023
27/02/2023

13/03/2023
27/03/2023
17/04/2023
01/05/2023
15/05/2023

29/05/2023
12/06/2023
26/06/2023

Тиждень, що починається

V = Вегетаріанська страва 

Салат та овочі пропонуються щодня. Обід включає основні страви і роли/сендвічі, а також молоко або воду на вибір.
Для отримання додаткової інформації про алергени та поживні речовини, будь ласка, зайдіть на сайт Fife.gov.ukта знайдіть розділ Шкільне харчування, натисніть 
Харчування у вашій школі і перейдіть за посиланнями.

Для отримання форми "Особливі дієтичні вимоги" див. сторінку "Шкільне харчування", яка містить додаткову інформацію та посилання на форму запиту.



Основне меню 
Тиждень 2
Серпень 2022 — червень 2023

Наразі суп доступний лише у їдальні.

Тиждень 2 Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця

Закуска
Домашній суп із хлібом V Домашній суп із хлібом V Домашній суп із хлібом V Домашній суп із хлібом V Домашній суп із хлібом V

Основна 
страва 1

Італійські фрикадельки
зі спагеті

та броколі

Яловичий бургер/
вегетаріанський бургер V 

та булочка
з солодкою кукурудзою

Салат та картопляні 
дольки

Смажене курча з 
підливою

Картопляне пюре
Морква та горошок

Стейк із фаршу
Картопля

та цвітна капуста

Рибні пальчики з лосося
Картопля, квасоля та 

горошок

Перша 
страва 2

Паніні з сиром V
з салатом

та салат з сирих овочів

Запечена картопля V
та

різні наповнювачі

Піца з сиром та помідорами 
V

та салат з горошком

Запечена картопля V
та

різні наповнювачі

Овочевий пиріг з 
макаронами з начинкою 
Хлібними сухариками V

Часниковий хліб та горошок

Рол із начинкою
Рол із начинкою з індички 

або сиру
Сендвіч з майонезом та 

яйцем або сиром
Рол із шинкою

або сиром
Сендвіч з куркою або 

сиром
Рол з індичкою або сиром

Десерт
Йогурт

Асорті зі свіжих фруктів
Яблуко та виноград

Асорті зі свіжих фруктів
Йогурт
Кавун

Бісквіт з джемом та 
заварним кремом

Асорті зі свіжих фруктів

Коктейль з мандаринів та 
дині

Асорті зі свіжих фруктів

22/08/2022
05/09/2022
19/09/2022
03/10/2022

31/10/2022
14/11/2022
28/11/2022
12/12/2022

09/01/2023
23/01/2023
06/02/2023
20/02/2023

06/03/2023
20/03/2023
24/04/2023
08/05/2023

22/05/2023
05/06/2023
19/06/2023

Тиждень, що починається

V = Вегетаріанська страва 

Салат та овочі пропонуються щодня. Обід включає основні страви і роли/сендвічі, а також молоко або воду на вибір.
Для отримання додаткової інформації про алергени та поживні речовини, будь ласка, зайдіть на сайт Fife.gov.ukта знайдіть розділ Шкільне харчування, натисніть 
Харчування у вашій школі і перейдіть за посиланнями.

Для отримання форми "Особливі дієтичні вимоги" див. сторінку "Шкільне харчування", яка містить додаткову інформацію та посилання на форму запиту.



Тиждень 1 Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця

Ранок
Сендвіч з сиром або 

індичкою
~

Йогурт
Молоко

Паста з томатами та 
базиліком V

~
Фруктова тарілка

Молоко

Піца з сиром та 
помідорами V

~
Диня

Молоко

Сендвіч з сиром або 
тунцем

~
Вівсяно-яблучне печиво 
та молочний коктейль

Молоко

Шматочки курки
Квасоля

~
Полуничний мус 

та шматочок банану
Молоко

Обід

Макарони з сиром V
Часниковий хліб

Броколі
або

Сендвіч з сиром або 
індичкою

~
Йогурт
Молоко

Куряча або веганська 
ковбаса V у рулеті

Солодка кукурудза
або

Суп та хліб V
~

Фруктова тарілка або
Йогурт
Молоко

Куряча або овочева 
корма V, відварений рис 

та
броколі

або
Сендвіч з сиром або 

індичкою
~

Диня
Молоко

Пиріг з м'ясом
Морква та картопля

або
Суп та хліб V

~
Салат із свіжих фруктів

Морозиво
Молоко

Рибні пальчики з лосося  
Фрикадельки/квасоля

або
Сендвіч з сиром або 

індичкою
~

Шоколадно-буряковий 
кекс із малиною

Молоко

Післяобідній 

час

Сир та крекери
Салат з сирих овочів

~
Кавун

Молоко

Суп та хліб V
~

Салат із свіжих фруктів та 
Морозиво
Молоко

Сендвіч з сиром або 
індичкою

~
Полуничний мус 

та шматочок банану
Молоко

Запечена картопля V
~

Йогурт
Молоко

Сендвіч з сиром / 
індичкою

Салат
~

Шоколадно-буряковий 
кекс із малиною

Молоко

Меню для ясел 
Тиждень 1
Серпень 2022 — червень 2023

15/08/2022
29/08/2022
12/09/2022
26/09/2022
24/10/2022

07/11/2022
21/11/2022
05/12/2022
19/12/2022

02/01/2023
16/01/2023
30/01/2023
13/02/2023
27/02/2023

13/03/2023
27/03/2023
17/04/2023
01/05/2023
15/05/2023

29/05/2023
12/06/2023
26/06/2023

Тиждень, що починається

V = Вегетаріанська страва 

Салат та овочі пропонуються щодня. Обід включає основні страви і роли/сендвічі, а також молоко або воду на вибір.
Для отримання додаткової інформації про алергени та поживні речовини, будь ласка, зайдіть на сайт Fife.gov.ukта знайдіть розділ Шкільне харчування, натисніть 
Харчування у вашій школі і перейдіть за посиланнями.

Для отримання форми "Особливі дієтичні вимоги" див. сторінку "Шкільне харчування", яка містить додаткову інформацію та посилання на форму запиту.



Меню для ясел
Тиждень 2
Серпень 2022 — червень 2023
Тиждень 1 Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця

Сніданок

Сендвіч з сиром або 
індичкою 

~
Йогурт
Молоко

Куряча або 
веганська ковбаса V

та квасоля  
~

Йогурт
Молоко

Пельмені з кворну V
та

Спагеті
~

Кавун
Молоко

Сендвіч з сиром або 
тунцем

~
Полуничний мус та 
шматочок банану

Молоко

Піца з сиром та 
помідорами V

 Солодка кукурудза
~

Бісквіт та фруктовий 
коктейль 
Молоко

Обід

Італійські курячі 
фрикадельки

Паста / броколі
або

Суп та хліб V
~

Йогурт
Молоко

Яловичий або веганський 
бургер V 

в булочці та солодка 
кукурудза

або
Сендвіч з сиром або 

тунцем
~

Фруктова тарілка
Молоко

Курча з підливою
Морква/картопля

або
Сендвіч з сиром або 

шинкою
~

Кавун
Молоко

Стейк із фаршу
Картопля та цвітна 

капуста
або 

Суп та хліб V
~

Бісквіт та фруктовий 
коктейль 
Молоко

Рибні пальчики з лосося
Фрикадельки/квасоля

або
Рол з сиром або індичкою

~
Фруктова тарілка

Молоко

Післяобідній 

час

Сендвіч з сиром або 
індичкою

~
Кавун

Молоко

Запечена картопля та 
квасоля V

~
Йогурт
Молоко

Крекери та сир
Салат з сирих овочів

~
Вівсяно-яблучне печиво 
та молочний коктейль

Молоко

Суп та хліб V
~

Бісквіт та фруктовий 
коктейль
Молоко

Рол з сиром або індичкою
~

Фруктова тарілка
Молоко

22/08/2022
05/09/2022
19/09/2022
03/10/2022

31/10/2022
14/11/2022
28/11/2022
12/12/2022

09/01/2023
23/01/2023
06/02/2023
20/02/2023

06/03/2023
20/03/2023
24/04/2023
08/05/2023

22/05/2023
05/06/2023
19/06/2023

Тиждень, що починається

V = Вегетаріанська страва 

Салат та овочі пропонуються щодня. Обід включає основні страви і роли/сендвічі, а також молоко або воду на вибір.
Для отримання додаткової інформації про алергени та поживні речовини, будь ласка, зайдіть на сайт Fife.gov.ukта знайдіть розділ Шкільне харчування, натисніть 
Харчування у вашій школі і перейдіть за посиланнями.

Для отримання форми "Особливі дієтичні вимоги" див. сторінку "Шкільне харчування", яка містить додаткову інформацію та посилання на форму запиту.


