
ε όλα τα γεφματα ζχει υπολογιςτεί ζνα ατομικό ψωμάκι 30g 
(Πρωτεΐνεσ: 2,6g, Λίπθ: 0,9g, Τδατάνκρακεσ: 15,0g, Ενζργεια: 121,7 
Kcal). 
Η επιλογι των μενοφ, αναφορικά με τθ ςφςταςθ και τισ ποςότθτεσ, 
ζχει γίνει με βάςθ τισ «Διεκνείσ ςυςτάςεισ για τθν αναγκαία 
πρόςλθψθ  κερμίδων, μακροκρεπτικϊν και μικροκρεπτικϊν 
ςτοιχείων ςτθν  παιδικι θλικία». 

 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΜΕΝΟΤ ΜΑΡΣΙΟ 2022 

Ημέρα Γεφμα 

Σρίτη 
01/03 

νιτςελάκια χοιρινά 
Ρφηι βουτφρου  
αλάτα εποχισ  

Σετάρτη 
 02/03 
  

Μικρά τρυφερά ςουβλάκια κοτόπουλου 
Πατάτεσ φοφρνου 
αλάτα εποχισ 

Πέμπτη 
03/03 

Παςτίτςιο με μοςχαρίςιο κιμά και μπεςαμζλ 
αλάτα εποχισ 

Παραςκευή 
04/03 

Ψαρομπουκιζσ από φιλζτο ψαριοφ 
Κουσ-κουσ 
αλάτα εποχισ 

Δευτέρα 
07/03 

Α Ρ  Γ Ι  Α / ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ  

Σρίτη 
08/03 

Μπουκίτςεσ κοτόπουλου από φιλζτο ςτικοσ πανζ 
Ρφηι με καροτάκι τριμμζνο και χρωματιςτζσ πιπεριζσ  
αλάτα εποχισ 

Σετάρτη 
09/03 

Ρολό χοιρινό φοφρνου ςε φζτεσ  
Πατάτεσ φοφρνου 
αλάτα εποχισ  

Πέμπτη 
10/03 

Cheeseμπζργκερ με τςζνταρ , μπιφτζκι ντομάτα , και κζτςαπ 
Πατάτεσ τθγανιτζσ  
αλάτα εποχισ 

Παραςκευή 
11/03 

Μοςχαράκι κοκκινιςτό 
Κρικαράκι 
αλάτα εποχισ  

Δευτέρα 
14/03 
  

Κεφτεδάκια τθγανιτά 
Ρφηι βουτφρου 
αλάτα εποχισ  

Σρίτη 
15/03 

νιτςελάκια χοιρινά  
Κουσ-κουσ 
αλάτα εποχισ 

Σετάρτη 
16/03 
  

Μοςχαράκι κοκκινιςτό 
Μακαρόνι βίδεσ 
αλάτα εποχισ  

Πέμπτη 
17/03 

Φιλζτο ςτικοσ κοτόπουλο λεμονοριγανάτο 
Πατάτεσ φοφρνου 



αλάτα εποχισ 

Παραςκευή 
18/03 

Ψαρομπουκιζσ από φιλζτο ψαριοφ 
Ρφηι βουτφρου 
αλάτα εποχισ  

Δευτέρα 
21/03 

Κεφτεδάκια από μοςχαρίςιο κιμά 
Πατάτεσ τθγανιτζσ  
αλάτα εποχισ 

Σρίτη 
22/03 
  

Μικρά τρυφερά ςουβλάκια χοιρινά 
Με κουσ – κουσ 
αλάτα εποχισ  

Σετάρτη 
23/03 

Πζννεσ ωγκρατζν με φιλζτο κοτόπουλου, καπνιςτι γαλοπ. και γραβιζρεσ διάφορεσ 
αλάτα εποχισ  

  

Πέμπτη 
24/03 

Παραδοςιακόσ μουςακάσ με μοςχαρίςιο κιμά, μελιτηάνεσ, πατάτεσ και ελαφριά μπεςαμζλ 
αλάτα εποχισ 

     

Παραςκευή 
25/03 

   Α  Ρ  Γ  Ι  Α  / 25η ΜΑΡΣΙΟΤ 
     

Δευτέρα 
28/03 
  

Μπουκίτςεσ κοτόπουλο από φιλζτο ςτικοσ πανζ 
Με ρφηι βουτφρου 
αλάτα εποχισ 

     

Σρίτη 
29/03 

Μπριηολάκια χοιρινά χωρίσ κόκκαλο 
Με κουσ κουσ 
αλάτα εποχισ  

     

Σετάρτθ 
30/03 

παγγζτι με μοςχαρίςιο κιμά και ςάλτςα ντομάτασ  
αλάτα εποχισ 

     

Πέμπτη 
31/03 

Cheese μπζργκερ με τςενταρ, μπιφτζκι, ντομάτα ,κζτςαπ 
Πατάτεσ τθγανιτζσ / αλάτα εποχισ 

     

 

  
 


