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SĂPTĂMÂNA 1/3 

Ziua Meniu 

 

Luni Ciorbă de pui dreasă cu ou (250 ml/30 gr carne) 

Piept de pui la cuptor cu piure de cartofi (80-100 gr + 150 gr) 

Plăcintă cu brânză dulce (60-80 gr) 

Marți Supă cu găluște (250 ml) 

Șnitel de pui cu pilaf de orez (80-100 gr + 150 gr) 

Cozonac (60-80 gr) 

Miercuri Ciorbă de pui cu tăieței (250 ml/30 gr carne) 

Paste cu sos alb și piept de pui (150 gr+50gr) 

1 banană 

Joi Ciorbă de fasole (250 ml) 

Pulpe dezosate la grătar cu cartofi gratinați (80-100 gr + 150 gr) 

Minichec 

Vineri Supă de curcan cu tăieței de casă (250 ml/30 gr carne) 

Mâncare de mazăre cu piept de pui (200 gr/50gr carne) 

1 măr 

 

SĂPTĂMÂNA 2/4 

Ziua 

 

Meniu 

Luni Ciorbă de pui (250 ml/30 gr carne) 

Paste cu carne de pui în sos tomat (150 gr + 50 gr carne) 

Fursecuri (60-80 gr) 

Marți Supă cu găluște (250 ml) 

Pulpă de pui dezosată la cuptor cu cartofi gratinați și salată de crudități (100 gr + 150 gr) 

Chec (60-80 gr) 

Miercuri Ciorbă de perișoare cu carne de pui (250 ml/50 gr carne) 

Mămăligă cu brânză, smântână și ou (150 gr+50gr+1 ou) 

1 banană 

Joi Supă cu tăieței de casă (250 ml) 

Șnitel de pui cu pilaf de orez și salată de crudități (80-100 gr + 150 gr) 

Cozonac 

Vineri Ciorbă de legume cu piept de pui (250 ml/30 gr carne) 

Piept de pui la grătar cu piure de cartofi  și salată de crudități (200 gr/50gr carne + 150 gr) 

1 măr 

 

Distribuitor: S.C. VIVIEN S.R.L. 

Cod fiscal: 17239348 

Craiova, Dolj, Str. Constantin Brâncuși, nr. 33 

 

 

DIRECTOR,          MEDIC ȘCOLAR, 
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