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Приложение №1
към Договор № 1 от 22.12.2014г.

I-ва седм.

Ден отседмицата ДИЕТА Закуска 10 ч.закуска Обяд 16 ч.закуска Вечеря

понеделник чай+ сирене +маргарин пиле с  ориз зеленчукова супа

вторник супа пиле 2 кюфтета с гарнитура огретен от картофи

сряда чай+ кренвиш +маргарин пиле фрикасе супа пиле 

четвъртък зеленчукова супа кюфтета по чирпански ориз със зеленчуци 

петък супа месо шницел с гарнитура зеленчукова супа

събота чай+ сирене +маргарин мусака кренвиш + гарнитура 

неделя чай+ колбас+ маргарин ориз със зеленчуци омлет със сирене

II- ра седм.

Ден отседмицата ДИЕТА Закуска 10 ч.закуска Обяд 16 ч.закуска Вечеря

понеделник чай+ кренвиш +маргарин мусака зеленчукова супа

вторник супа пиле пиле  с картофи ориз със зеленчуци 

сряда чай+ колбас + маргарин 2 кюфтета с гарнитура супа пиле 

четвъртък зеленчукова супа пиле яхния огретен от картофи

петък супа месо кюфтета яхния зеленчукова супа

събота чай+ сирене +маргарин пиле с ориз кренвиш + гарнитура

неделя чай+ шунка +маргарин руло стефани с  гарнитура ориз със зеленчуци 

ДВУСЕДМИЧНО МЕНЮ ЗА БОЛНИЧНА ХРАНА ПРЕЗ 2015г.
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I-ва седм.
Ден отседмицата ДИЕТА Закуска 10 ч.закуска Обяд 16 ч.закуска Вечеря

понеделник чай+ сирене +маргарин сварено яйце пиле с  ориз сирене зеленчукова супа

вторник супа пиле сирене 2 кюфтета с гарнитура кашкавал огретен от картофи

сряда чай+ кренвиш +маргарин колбас пиле фрикасе сварено яйце супа пиле 

четвъртък зеленчукова супа сирене кюфтета по чирпански кашкавал ориз със зеленчуци 

петък супа месо кашкавал шницел с гарнитура колбас зеленчукова супа

събота чай+ сирене +маргарин сварено яйце мусака сирене кренвиш + гарнитура 

неделя чай+ шунка+ маргарин кашкавал ориз със зеленчуци 2 кебапчета омлет със сирене

II ра седм.

Ден отседмицата ДИЕТА Закуска 10 ч.закуска Обяд 16 ч.закуска Вечеря

понеделник чай+ кренвиш +маргарин сварено яйце мусака сирене зеленчукова супа

вторник супа пиле сирене пиле  с картофи кашкавал ориз със зеленчуци 

сряда чай+ колбас+ маргарин колбас 2 кюфтета с гарнитура сварено яйце супа пиле 

четвъртък зеленчукова супа кашкавал пиле яхния кашкавал огретен от картофи

петък супа месо сварено яйце кюфтета яхния колбас зеленчукова супа

събота чай+ сирене +маргарин колбас пиле с ориз сирене кренвиш + гарнитура

неделя чай+ шунка +маргарин кашкавал руло стефани с гарнитура 2 кебапчета ориз със зеленчуци 

ЗАБЕЛЕЖКА:

№ 9

№ 9

1. Към всяка порция по 2бр. филии хляб или 1 бр. питка индивидуално опаковани;                                                                                                                                                                                    
2. За Диета № 9 черен, ръжен хляб  или 1 бр. питка индивидуално опаковани.                                                                           
3. Гарнитура според сезона - зеле с моркови; домати и краставици; картофено пюре и др.
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Ден отседмицата ДИЕТА Закуска 10 ч.закуска Обяд 16 ч.закуска Вечеря

понеделник пр.мляко250 мл. 100 гр. бисквити
500 г.мляко с 

грис-рядко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар карт.пюре+масло +сирене-по-рядко

вторник 500 г кис.мляко   100гр. бисквити 500мл.боза 300 мл.крем супа
400мл. 

плод.мляко карт.пюре+масло +сирене-по-рядко

сряда пр.мляко250 мл. 100 гр. бисквити
500 мл.крем  

ванилия 300 мл.крем супа 500 мл.нектар карт.пюре+масло +сирене-по-рядко

четвъртък 500 г кис.мляко   100гр. бисквити 500мл.боза 300 мл.крем супа
400мл.плод. 

мляко карт.пюре+масло +сирене-по-рядко

петък пр.мляко250 мл. 100 гр. бисквити
500 г.мляко с 

грис-рядко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар карт.пюре+масло +сирене-по-рядко

събота 500 г кис.мляко   100гр. бисквити 500 мл.крем 300 мл.крем супа
400мл.плод. 

мляко карт.пюре+масло +сирене-по-рядко

неделя пр.мляко250 мл. 100 гр. бисквити 500мл.боза 300 мл.крем супа 500 мл.нектар карт.пюре+масло +сирене-по-рядко

Ден отседмицата ДИЕТА Закуска 10 ч.закуска Обяд 16 ч.закуска Вечеря

понеделник 500 мл.кис.мляко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар

вторник 500 мл.кис.мляко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар

сряда 500 мл.кис.мляко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар

четвъртък 500 мл.кис.мляко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар

петък 500 мл.кис.мляко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар

събота 500 мл.кис.мляко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар

неделя 500 мл.кис.мляко 300 мл.крем супа 500 мл.нектар

ДОСТАВЧИК:

Управител:       / п /                
/Пламен Петров/
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„КОЦ-СТАРА ЗАГОРА”ЕООД „ПЛАМЕН ПЕТРОВ–П”ООД

Управител:         / п /                  
/д-р П. Чилингиров/  
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