
 

  

 

 

 

СТАНДАРТНО 

МЕНЮ 

/160гр., 210гр., 300гр./ 

 

10 мес.  - 3 год. 

 

   

 

МЕНЮ ПРЕМИУМ 

 

/160гр.(пасирано), 250гр./ 

 

10мес.  - 3 год. 

 

 

МЕНЮ  

ЗАХРАНВАНЕ 

/пасирано – 160гр./ 

 

7 мес. – 10 мес. 

/без алергени, без глутен, 

без яйчни и краве продукти, 

без риба, без подправки/ 

 

МЕНЮ ДИЕТА 4А 

АБКМ 

/160гр., 210гр., 300гр./ 

 

10мес.  - 3 год. 
/без алергени, без глутен, 

без яйчни и краве продукти, 

без риба/ 
 

 

 ПОНЕДЕЛНИК 

09/12/2019 

1.Супа от овесени ядки със зеленчуци 

     /пр.мляко, грах, зелен фасул, моркови, 

    овес.ядки, царевица, масло, сол, копър./ 

 

2.Сарми по станимашки 

    /зеле, свинско месо, моркови, домати, ориз, 

    олио, стафиди, брашно, сол, магданоз,  

      червен пипер./ 

 

3.Вишнев сюрприз 

    /пр.мляко, грис, вишни, захар, кр.масло./ 

1.Супата на Попай 

     /спанак, моркови, кис. мляко, фиде, 

сирене, 

    олио, я.прах, брашно, сол, магданоз./ 

 

2.Заек с картофено пюре 

     /картофи, заек, пр.мляко, кр.масло, сол, 

      босилек./  

 

3.Торта „Фантазия“ с боровинки 

    /пр.мляко, боровинки, бишкоти, захар, 

    цар.нишесте, кр.масло./ 

 

 

1.Супа пиле с фиде „Капелини“ 

   

/картофи,пиле,моркови,безглутенов

о 

    фиде, лук, зехтин./ 

 

2.Лазаня със спанак 

/спанак, моркови, безглутенова 

паста със спанак, домати, лук,  

зехтин./  

 

1.Супа пиле с фиде „Капелини“ 

   

/картофи,пиле,моркови,безглутеново 

    фиде, лук, зехтин, оризово брашно, 

      сол, магданоз./ 

2.Лазаня със спанак 

/спанак, моркови, безглутенова 

паста със спанак, домати, лук,  

зехтин, оризово брашно,сол, 

магданоз./  

 

3.Кисел от кайсии 

      /кайсии, цар.нишесте, захар./ 

 

 

    ВТОРНИК 

10/12/2019 

1.Унгарска супа с пуешко филе 

     /картофи, пуйка, моркови, кис.мляко,  

    звездички макарони, лук, кр.масло, брашно 

    я.прах, сол, магданоз./ 

 

2.Спанак с юфка 

    /спанак, моркови, дом.юфка, домати, 

сирене, 

    кис.мляко, олио, брашно, сол, магданоз./ 

 

 

3.Млечен крем с ананас 

    /пр.мляко, ананас, цар.нишесте, захар./ 

1.Супа от пилешко месо с булгур 

/    /картофи, пиле, моркови, кис.мляко, 

булгур,  

    масло, брашно, я.прах, сол, магданоз./ 

     

 

2.Полента със зеленчуци 

    /грах, карфиол, печ.чушки, цар.грис, 

моркови, 

    сирене, лук, олио, сол, магданоз./ 

 

 

3.Ябълков крем 

    /пр.мляко, ябълки, цар.нишесте, захар, 

    ванилия есенция./ 

 

1.Крем супа карфиол 

     /карфиол, моркови, оризов грис, 

      зехтин./  

 

2.Пуешко „Фантазия“ 

     /картофи, пуйка, печ.чушки,  

      царевица, моркови, домати, лук, 

      зехтин./  

 

1.Крем супа карфиол 

     /карфиол, моркови, оризов грис, 

      зехтин, сол, магданоз./  

 

2.Пуешко „Фантазия“ 

    

/картофи,пуйка,печ.чушки,царевица, 

      моркови,домати,лук,зехтин,брашно 

      оризово, сол, магданоз./  

 

3.Сладка гречка с праскови 

      /праскови, елда(гречка), 

цар.нишесте, 

    захар./ 

 

 

    СРЯДА        

11/12/2019 

1.Крем супа моркови и тиква 

     /тиква, моркови, пр.мляко, грис, кр.масло,  

    сол, копър./ 

/ 

2.Телешки кюфтенца с кус-кус 

    /телешко месо, моркови, чушки, домати, 

кус- 

     кус, лук, олио, брашно, сол, магданоз./ 

 

 

3.Млечен десерт с корнфлейкс и банани 

    /пр.мляко, корнфлейкс, банани, захар, 

     цар.нишесте./ 

1.Шарена супа с картоф, цвекло и пащърнак 

     /картофи, моркови, пащърнак, цвекло, кис.  

    мляко,масло,брашно,я.прах,сол,магданоз./ 

 

2.Свинско месо с праз и сини сливи 

    /праз лук, сини сливи, чушки, домати,  

    свинско месо, моркови, ориз, олио, брашно,  

    сол, магданоз./ 

 

3.Пудинг Ванилия 

    /пр.мляко, цар.нишесте, захар, я.прах,  

      есенция ванилия./ 

 

1.Супа от заешко месо 

      /картофи, заек, моркови, лук,  

      зехтин./ 

 

2.Кълцани сарми 

    /зеле, ориз, домати, моркови, 

    зехтин./ 

1.Супа от заешко месо 

      /картофи, заек, моркови, лук, 

зехтин, 

      оризово брашно, сол, босилек./ 

 

2.Кълцани сарми 

    /зеле, ориз, домати, моркови, 

    зехтин, цар.брашно, сол, 

магданоз./ 

 

3.Макарони с тиква 

      /тиква, безглутенови макарони с  

      вкус тиква, цар.нишесте, захар./ 

 

 

  ЧЕТВЪРТЪК 

      12/12/2019   

1.Супа от риба с орзо 

     /картофи, риба, моркови, грах, зелен фасул, 

    орзо, лук, олио, брашно, сол, девесил./  

 

2.Леща яхния 

    /леща, чушки, домати, моркови, лук, олио, 

    брашно, сол, чубрица, червен пипер./ 

 

3.Кисел от сини сливи 

    /сини сливи, цар.нишесте, захар./ 

1.Супа от пуешко месо 

     /картофи, пуйка, моркови, фиде, кис.мляко, 

    олио, брашно, я.прах, сол, магданоз./ 

   

2.Зелен фасул яхния с арпа фиде 

    /зелен фасул, моркови, арпа фиде, домати,  

    олио, брашно, сол, копър, червен пипер./   

 

3.Сладка гречка с праскови 

    /пр.мляко, праскови, цар.нишесте,  

    елда(гречка), захар, есенция ванилия./ 

 

1.Супа броколи с буквички 

      /броколи, безглутенови 

буквички,  

      моркови, зехтин./ 

 

      2.Пиле рагу  

      /картофи, пиле, моркови, 

домати, 

      лук, зехтин./ 

 

 

1.Супа броколи с буквички 

      /броколи, безглутенови буквички, 

      моркови, зехтин, оризово брашно,  

      сол, копър./ 

      2.Пиле рагу  

      /картофи, пиле, моркови, домати, 

      лук, зехтин, цар.брашно, сол, 

      магданоз./ 

 

3.Мус с ябълки и Рожков 

/ябълки,оризов грис,захар,рожков./ 

 

 

    ПЕТЪК 

      13/12/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

СЪБОТА 

 14/12/2019 

1.Зеленчукова супа с булгур 

      /карфиол, зелен фасул, брюкселско зеле, 

    моркови, булгур, лук, олио, брашно,  сол, 

      магданоз./ 

 

2.Пиле стомна кебап 

    /пиле , моркови, печ.чушки, домати, ориз,  

    маслини, лук, олио, брашно, сол, магданоз,       

      червен пипер./  

 

3.Крем Рожков 

    /пр.мляко, цар.нишесте, захар, рожков./ 

1.Крем супа батат и тиква 

     /тиква, батат, пр.мляко, моркови, грис, 

    кр.масло, сол, копър./ 

н 

 

2.Телешко месо с грах 

    /грах, телешко месо, моркови, домати, 

      олио, брашно, сол, магданоз, червен 

пипер./ 

 

3.Шоко кус-кус 

    /пр.мляко, кус-кус, цар.нишесте, захар,  

      рожков./ 

 

1.Пуешка супа с киноа 

      /картофи, пуйка, моркови, 

киноа,  

      зехтин, лук./ 

 

2.Огретен от зеленчуци 

     /брюкселско зеле, броколи, 

      карфиол, оризов грис, моркови,  

      лук, зехтин./  

 

1.Пуешка супа с киноа 

      /картофи, пуйка, моркови, киноа,   

      зехтин, лук, оризово брашно, сол, 

      магданоз./ 

 

2.Огретен от зеленчуци 

     /брюкселско 

зеле,броколи,карфиол, 

      оризов грис, моркови, лук, зехтин,  

      сол, магданоз./  

 

3.Кисел от сини сливи 

      /сини сливи, цар.нишесте, захар./ 

1.Супа от агнешко месо 

     /агнешко месо, моркови, чушки, кис. мляко, 

    фиде, лук, олио, я.прах, брашно, сол, 

    джоджен./ 

 

2.Мусака от коприва със сирене 

     /коприва, моркови, овес.ядки, пр. и кис. 

    мляко, сирене, лук, олио, брашно, я.прах,  

    сол, магданоз./ 

 

 3.Млечен крем с дюли 

    /пр.мляко, дюли, цар.нишесте, захар./ 

1.Супа от агнешко месо 

     /агнешко месо, моркови, чушки, кис. мляко, 

    фиде, лук, олио, я.прах, брашно, сол, 

    джоджен./ 

 

2.Мусака от коприва със сирене 

     /коприва, моркови, овес.ядки, пр. и кис. 

    мляко, сирене, лук, олио, брашно, я.прах,  

    сол, магданоз./ 

 

 3.Млечен крем с дюли 

    /пр.мляко, дюли, цар.нишесте, захар./ 

 

1.Крем супа с цвекло и ябълки 

     /ябълки, цвекло, моркови, 

зехтин, 

      оризов грис./  

 

2.Заек с картофено пюре 

/картофи, заек, зехтин./  

 

1.Крем супа с цвекло и ябълки 

     /ябълки, цвекло, моркови, зехтин, 

      оризов грис, сол, магданоз./  

 

2.Заек с картофено пюре 

/картофи, заек, зехтин, сол,   

 босилек./  

  

3.Шарлота с круши 

      /круши, ориз, цар.нишесте, захар./ 



 

НЕДЕЛЯ 

 15/12/2019 

1.Бяла супа с броколи и карфиол 

     /карфиол, броколи, пр.мляко, моркови, 

грис, 

    сирене, кр.масло, я.прах, сол, магданоз./ 

 

2.Пуешко месо с картофи 

    /картофи, пуйка, моркови, домати, лук, 

олио, 

    брашно, сол, магданоз, червен пипер./ 

 

 

3.Млечен кисел с кайсии 

    /пр.мляко, кайсии, цар.нишесте, захар./ 

1.Бяла супа с броколи и карфиол 

     /карфиол, броколи, пр.мляко, моркови, 

грис, 

    сирене, кр.масло, я.прах, сол, магданоз./ 

 

2.Пуешко месо с картофи 

    /картофи, пуйка, моркови, домати, лук, 

олио, 

    брашно, сол, магданоз, червен пипер./ 

 

 

3.Млечен кисел с кайсии 

    /пр.мляко, кайсии, цар.нишесте, захар./ 

Тел: 0700 11 013; 

 0884 244 213; 02/ 973 22 24 

www.yanbibiyan.net,  

yanbibiyan31@gmail.com 

Менюто е изработено съобразно изискванията на Наредба №2 на МЗ, Наредба №9 на МЗХ, Регламент (ЕС) № 1169/2011 и Рецептурника за здравословно хранене на децата  

http://www.yanbibiyan.net/
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