ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

MENIU PRÂNZ
AFTER SCHOOL
Perioada: 04 – 08 decembrie 2017
Ziua
Luni
Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Meniu
Ciorbă de fasole (250 ml)
Pulpe dezosate la grătar cu piure de cartofi şi salată de crudități (80-100gr + 150gr + 50gr)
Chec (60-80 gr)
Supă cu găluște (250 ml)
Șnitel de pui cu pilaf de orez și salată de varză (80-100 gr + 150 gr+ 50gr)
Clementine
Ciorbă de perișoare cu carne de pui (250 ml/50 gr carne)
Paste Bolognese (200 gr/50gr carne)
Cozonac (60-80 gr)
Supă cu tăieței de casă (250 ml)
Piept de pui la grătar cu cartofi gratinaţi și salată de crudități (80-100 gr + 150 gr+ 50gr)
Macaroane cu brânză la cuptor (60-80 gr)
Ciorbă de pui cu fidea (250 ml/30 gr carne)
Mâncare de cartofi cu carne de pui (200 gr/50gr carne )
Clementine

Distribuitor: S.C. VIVIEN S.R.L.
Cod fiscal: 17239348
Craiova, Dolj, Str. Constantin Brâncuși, nr. 33

DIRECTOR,
Prof. Maria Dașu

MEDIC ȘCOLAR,
Dr. Simona Cîrcotă

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

MENIU PRÂNZ
AFTER SCHOOL
Perioada: 11 – 15 decembrie 2017
Ziua
Luni
Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Meniu
Ciorbă de fasole (250 ml)
Pulpe dezosate la grătar cu piure de cartofi şi salată de crudități (80-100gr + 150gr + 50gr)
Chec (60-80 gr)
Supă cu găluște (250 ml)
Șnitel de pui cu pilaf de orez și salată de varză (80-100 gr + 150 gr+ 50gr)
Clementine
Ciorbă de perișoare cu carne de pui (250 ml/50 gr carne)
Mămăligă cu brânză, smântână și ou (150 gr+50gr+1 ou)
Macaroane cu brânză la cuptor (60-80 gr)
Supă cu tăieței de casă (250 ml)
Cotlet de porc la grătar cu cartofi gratinaţi și salată de crudități (80-100 gr + 150 gr+ 50gr)
Cozonac (60-80 gr)
Ciorbă de pui cu fidea (250 ml/30 gr carne)
Pulpă de pui la cuptor cu mâncare de cartofi și salată de crudități (200 gr/50gr carne+50gr)
Banană

Distribuitor: S.C. VIVIEN S.R.L.
Cod fiscal: 17239348
Craiova, Dolj, Str. Constantin Brâncuși, nr. 33

DIRECTOR,
Prof. Maria Dașu

MEDIC ȘCOLAR,
Dr. Simona Cîrcotă

