Перші страви

Гарніри

Бульйон курячий з лапшою

Каша гречана

Суп з фрикадельками

Каша пшенична

Суп з горохом

Банош (кукурудзяна крупа)

Суп овочевий

Рис з овочами

Суп фасолевий

Рис з грибами та кабачком

Суп гречаний

Горохове п’юре

Суп з грибами

Картопляне п’юре

Кре-суп гарбузовий

Картопля відварна з маслом та
кропом

Крем-суп овочевий
Крем-суп з броколі
Борщ червоний
Борщ щавлевий
Солянка

Смажена картопля
Печена картопля в мундирах
Плов (рис з м’ясом)
Спагетті

Суп Бограч

Макарони (ракушки,спіралька,
лапша)

Бульйон з кнелями
та млинчиками

Бараболяник запечений
Тушена капуста
Голубці
Овочеве соте

Гарніри

Другі страви

Фасоля тушена з овочами та м’ясом

Куряча відбивна

Цвітна капуста

Запечені (гомілки, крила, спинки)

Різотто (рис з беконом в соєвому
соусі)

Курка смажена в сухарях

Палюшки
Вареники

Курка відварена в сметані
Курка запечена в соусі із шпинатом

Лазанья

Курка в кисло-молочному соусі з
овочами

Пельмені

Свинний гуляш в соусі з овочами

Деруни

Свинина під шашлик

Овочі гриль

Свинне рагу з овочами та грибами

Зрази з картоплі та підливою

Печінка в соусі
Печінка смажена в апельсиновому
соусі
Котлета куряча
Котлета звичайна (свинний фарш)
Котлета з мішаного фаршу
Котлета відварна на парі
Котлета рибна
Котлета в грибному соусі

Другі страви

Салати

Біфштекс

«Дністер»

Риба смажена

«Овочевий»

Риба під овочами

«Пекінка з мисливськими»

Риба запечена у фользі

«Пекінка з крабовими»

Риба запечена з грибами та сиром
Риба по-французьки
Свинина з броколі та грибами

«Фантазія»
«Листя салату»
«Грецький»

Гречаники

«Олів’є з ковбасою (крабовими
паличками)»

Оселедець з цибулею та олією

«Морква по-корейськи»

Оселедець в соусі з ікрою
класичною

«Бурячок (з олією, чорносливом та
грецьким горіхом)»

Котлета по-київськи
Крученик з м’ясом в соусі
Крученик з сиром та помідором в
клярі
Курячий шашлик

«Вінігрет»
«Помідори пікантні»
«Весняний»
«Кармен»
«З дайкону»
«Айзберг»
«Оселедець під шубою»
«Оригінальний»
«Тріо»

Сніданки

Сніданки

Омлет

Каша рисова з яблуками

Омлет під овочами та сиром

Творожна запіканка під шоколадом

Глазунья

Медівник

Макарон з ковбаскою або беконом

Кекси

Гарячі бутерброди (з копченою
ковбасою, куркою, сиром)

Бізквіт

Брускета (овочева, з вареною
ковбасою)

Оладі з сметаною або вершками
Млинчики з творогом

Сосиски відварні

Млинчики шоколадні з бананом

Сардельки

Підгарніровки (бурячок, листя
салату, помідор, огірок, маслини,
морква з майонезом, кукурудза
консервована)

Кобаса варена - кільцем обсмажена
Сир твердий
Творог із сметаною
Тости гриль
Грінки
Канапки з маслом та шпротами
Канапки з фаршмаком
Мюслі з молоком
Каша пшенична

Напої
Кава
Чай
Какао
Узвар
Компот
Лимонад
Холодний чай лимоном(лаймом) та
барбарисом

